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 Avaliação do Projeto 

Nome da empresa: SENAI CIMATEC 
Nome do representante 
da empresa: 

Leonardo de Paula Nardy 

Título Projeto: BiRHex 

Item avaliado Nota 

Avaliação da solução proposta pela equipe:  

A solução entregue após a conclusão do projeto atendeu suas expectativas?  

O custo final da execução do projeto ficou conforme planejado?  

Os prazos das entregas previstos no planejamento do projeto foram cumpridos?  

A equipe ou gestor do projeto o manteve atualizado a cerca do andamento do 
projeto?   

A apresentação da entrega final da solução e sua aplicação foram bem explicadas 
pelos alunos?   

Qual o grau de clareza, qualidade de escrita e detalhamento da documentação do 
projeto?   

Fazendo uma auto avaliação, qual grau de disponibilização das informações e dos 
recursos solicitados pelos alunos?   

De maneira geral, qual o seu nível de satisfação em ter desenvolvido um projeto 
com esta equipe de alunos?   

De maneira geral, como você avalia a participação do orientador técnico durante o 
desenvolvimento do projeto?   

Média:   

Observações gerais: O campo abaixo é de preenchimento livre do cliente.    

  
  
  
  
  
  
  

Assinatura do representante da empresa:  Data: 

  

Pontuação Avaliação 
0 a 2 pontos Insuficiente 
3 a 4 pontos Baixo 
5 a 6 pontos Regular 
7 a 8 pontos Bom 
9 a 10 pontos Excelente 
N/A Não se aplica 

O resultado entregue pela equipe foi adequado diante da situação enfrentada por todos 
(COVID). O plano original era a construção do sistema robótico porém a situação apontada 
acima levou a equipe a realizar mudanças ao longo do desenvolvimento, porém isso não 
descaracterizou o objetivo inicial, somente projetou uma elaboração em fases.
E quanto a isso, a equipe foi eficiente em rapidamente se adequar e mostrar uma dinamismo 
no desenvolvimento do projeto detalhado e da simulação necessárias para os projetos de 
robótica. Equipe atendeu em sua grande maioria os requisitos solicitados.
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