Formulário de Feedback da Avaliação
*As equipes devem preencher a parte superior deste formulário e enviá-lo aos Juízes do
Evento para receber feedback*.
Número da Equipe
Nome da Equipe
Cidade/Estado/Província
da Equipe
Número de alunos na
equipe
O que a equipe está mais
animada para aprender ou
fazer nesta temporada do FTC
(400 caracteres ou menos)
Descrevam o que o Gracious
Professionalism significa para
a equipe (400 caracteres ou
menos)

A seção abaixo deve ser preenchida pelos Juízes
*Os juízes indicam o nível alcançado pela equipe assinalando a coluna apropriada*
Feedback dos Juízes

Não
Demonstrado

Fase Inicial

Em
desenvolvimento

Proficiente

Exempla

A equipe pareceu preparada para a
Sessão de Avaliação
A equipe demonstrou GP entre
si e com os Juízes durante toda a
temporada
A apresentação/ informações
compartilhadas pela equipe foram
bem pensadas, estruturadas e
organizadas para usar o tempo
disponível de forma efetiva
A equipe demonstrou trabalho em
equipe e afinidade em entrevista
com os Juízes
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Feedback dos Juízes

Não
Demonstrado

Fase Inicial

Em
desenvolvimento

Proficiente

Exemplar

A equipe falou dos momentos
sozinha dos quais se sente mais
orgulhosa e falou dos pontos
altos que teve na comunidade,
na arena de jogo, e das
experiências em conjunto com
outras equipes
A equipe descreveu seu contato
com comunidades técnicas
A equipe descreveu seus
objetivos de aprendizagem e/ou
conquistas para a temporada
A equipe descreveu seu contato
com comunidades não técnicas
A equipe respondeu às perguntas
dos Juízes com respostas claras
e concisas
O Portfólio de Engenharia da
Equipe apresentou de maneira
clara e concisa a estratégia do
projeto da equipe, ou identificou
o problema que a equipe estava
resolvendo
O Portfólio de Engenharia da
Equipe incluiu exemplos de
soluções inovadoras para o
problema identificado.
O Portfólio de Engenharia da
Equipe incluiu exemplos
robustos do processo de projeto
da equipe incluindo designs do
robô feitos com CAD ou à mão

*Os juízes não usam as respostas deste formulário para determinar a distribuição de prêmios*
*Recomendamos muito que as equipes ensaiem para suas sessões de entrevista e usem o Formulário
de Autoavaliação para descobrir formas de melhorar suas habilidades para apresentações e
entrevistas**
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