
                                                                  
 

 

 

(MODELO DE CARTA-CONVITE PARA AVALIADORES EXTERNOS) 

 

São Paulo, __ de _______ de _____ . 

Prezado (a) (Nome do convidado externo) 
 

Gostaríamos de expressar nossa satisfação com sua presença na banca examinadora do projeto 

experimental (Nome do projeto) apresentado como exigência parcial para conclusão do curso de Rádio, 

Televisão e Internet, cuja apresentação irá se realizar no dia DD/MM/AA, às HH:MM. 

Aproveitamos também para sugerir alguns procedimentos que poderão auxiliar na avaliação: 

• Embora o projeto realizado tenha caráter experimental, ele deve ser examinado com rigor, uma vez 
que se pressupõe que os alunos realizadores estejam aptos a ingressar no mercado de trabalho.  

• Tenha como foco o material apresentado e não as intenções que ele pode sugerir. O trabalho, por si, 
deve testemunhar o ano de dedicação e esforço que os alunos lhe destinaram, os objetivos propostos 
devem ser cumpridos, assim como justificativas plausíveis devem ser oferecidas para as mudanças de 
percurso. 

• Nem todas as produções realizadas têm por objetivo ser comercialmente viáveis. Logo, quando o 
trabalho for uma realização de caráter experimental ou monográfico, este deve demonstrar 
relevância cultural e/ou acadêmica. 
 

• Avalie o material apresentado de acordo com os seguintes critérios: 
a) Adequação aos temas e conteúdos abordados; b) coerência com a natureza do projeto; c) qualidade 

final do produto de áudio ou vídeo apresentado; d) originalidade; e) padrão técnico de realização do 

produto (incluindo todas as fases da realização); f) qualidade do memorial descritivo (observando se ele 

oferece uma boa panorâmica do processo de realização do projeto e a sua redação); g) domínio da norma 

culta do português contemporâneo expresso no texto; h) qualidade e organização da documentação 

(ordens do dia, orçamentos etc., quando isso se aplicar ao projeto); i) a apresentação do projeto para a 

banca e plateia; e j) capacidade argumentativa oral de que se valeram os alunos para defender o projeto. 

 

Ao término da defesa pública, atribua sua nota; ela deverá estar entre 0 e 10, não havendo compromisso 

da banca examinadora com qualquer valor. Sua nota, por conseguinte, deve refletir sua opinião a respeito 

do material apresentado e da sua defesa. 

Desde já agradecemos pela atenção dedicada ao trabalho e pelo tempo graciosamente cedido à realização 

da banca examinadora para a qual foi convidado. Ressaltamos que nos colocamos à disposição para 

quaisquer esclarecimentos e possibilidades de cooperação futuros. 

Cordialmente, 

Prof. Roberto D’Ugo Júnior  

Supervisor de Projetos Experimentais do Curso de RTVI 

rdujunior@casperlibero.edu.br 


