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 Pontos 0 4 6 8 10  

 Critérios / Notas Ausente Ruim Médio Bom 
Muito 
bom 

Sub 
Total 

1 Apresentação do(s) problema(s) estudado(s) . . . .X . . 

2 Demonstração da relevância da pesquisa . . . .X . . 

3 Revisão da literatura (estado atual da questão)   X    

4 Exposição da metodologia e da base teórica do trabalho . . .X . . . 

5 Apresentação e avaliação dos resultados alcançados . . . .X . . 

6 Uso das normas da ABNT pertinentes . . .X . . . 

7 Correção gramatical e clareza do texto . . .X . . . 

TOTAL 7.5 

O candidato APROVADO deve ter média igual ou superior a 6.0  Média 7.5 

 

 
  



ESPAÇO PARA OUTRAS CONSIDERAÇÕES DA BANCA 

O TCC apresenta tema relevante, ressaltando a relação entre a gestão de documentos e a lei de 
acesso à informação. A aluna aborda pertinentes reflexões sobre o tema, prevendo importante 
discussão sobre a gestão de documentos como fator determinante para um efetivo atendimento à 
LAI. Observa-se que, em termos de formatação e referências, o trabalho da aluna precisa ser 
revisto. Insere-se nesta perspectiva a necessidade de revisão do resumo, a utilização de vírgulas, 
utilização de crase, as citações e o sumário, que está completamente fora do padrão. Todavia, os 
procedimentos metodológicos das técnicas de coleta de dados para pesquisa deixaram a desejar, 
bem como a utilização de termos que não foram explicitados (como por exemplo, “documentos 
antigos”, na página 12 ou a “ciencia do valor administrativo” na página 42, no início do oitavo 
parágrafo, dentre outros). 

No primeiro capítulo, o exame de como a Lei de Acesso à Informação foi implementada no 
Brasil, aliada à análise da adoção de medidas congêneres em diferentes realidadades – 
notadamente Suécia e Peru – oferecem um panorama interessante sobre  o tema. Ademais, 
merece destaque o estudo empreendido no último capítulo acerca dos desafios enfrentandos 
pelos arquivistas do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro (CRF-RJ) 
diante da necessária aplicação dos termos da Lei n. 12.527/2011.  

O ponto alto do trabalho, que inclusive desperta a curiosidade do leitor, refere-se às descrições 
sobre o campo empírico, com riquezas de detalhes e bastante reflexão. Contudo, a forma como o 
texto foi escrito, muitas vezes torna árdua a leitura (como por exemplo, na página 10, final do 
terceiro parágrafo: por conta disso, iremos testar o portal...;). Ademais, as considerações finais 
carecem de um “fechamento” no que tange às ideias sobre a gestão de documentos e a Lai no 
CRF-RJ.  

O trabalho está adequado ao que se espera de um trabalho de conclusão de curso.  
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