
Para a missão arrisada de fazer um trabalho agradável para a leitura, este heklist pode

ajudar:

✷ Relatórios não tem apinha.

✷ Coloquei título neste trabalho? Coloquei meu nome?

✷ Tem um resumo? Ele é laro? Diz ao leitor o que estou resolvendo? Diz o que ele vai

enontrar?

✷ Tem uma introdução desrevendo o que vou fazer, por que o problema é importante, o

que desejamos saber quando o trabalho terminar?

✷ Usei um espaçamento legal e tamanho de fonte deente ou tem só ino linhas por página

e as letras pareem manhetes pra ganhar umas páginas extras? Minhas margens são

medidas em entímetros ou em pés?

✷ O trabalho tem uma introdução, para que se entenda do que estou falando? Eu ontei o

que ia resolver?

✷ Depois de ontar o que ia resolver, eu expliquei omo ia fazer isso?

✷ Relatórios não tem apinha.

✷ Tem exemplos pras pessoas entenderem? Meus exemplos são bem expliados, tem �guras

e dá pra entender ou só joguei tudo lá?

✷ O desenvolvimento é oerente, ou paree que reortei trehos de jornal e de meus olegas

e grudei tudo?

✷ Dá pra entender minhas expliações ou tem que ter poderes paranormais? Quando resolvi

o trabalho �z mil desenhos pra entender o que fazia, e agora não vou mostrar nada e

esperar que as pessoas entendam?

✷ Relatórios não tem apinha.

✷ Quando oloquei um algoritmo, usei ódigo tirado do programa (argh) ou expliquei em

uma linguagem omo português estruturado?

✷ Tem o mínimo de algoritmo possível? Não dá pra ter ainda menos? Dá pra não ter

nenhum?

✷ Se não tem nenhum, será que deveria ter um pouo mostrando as partes mais importantes?

(Geralmente deveria)

✷ Se tem pseudo-ódigo, eu �o falando durante páginas entorpeentes e sem �m pra expliar

o que ele faz, linha por linha? Posso ser laro sem ser hato?

✷ Fiz �guras quando preisava? Minhas �guras tem legendas? As legendas são laras, ou é

sempre a mesma opiada e olada?

✷ Quando apresento grá�os, os eixos tem legendas ou as pessoas tem que adivinhar o que

são os eixos?

✷ Se o trabalho pedia a resposta para algum problema, será que esquei de dar o resultado?

Tinha que dar vários exemplos e testes? Eu �z todos? Estou mostrando o resultado?

✷ Quando uso logaritmos e exponeniais, estou usando a sempre a mesma base nos dois ou

fazendo de qualquer jeito por que é tudo a mesma oisa? É tudo a mesma oisa?
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✷ Relatórios não tem apinha.

✷ Usei �guras pra eslareer oisas que eram onfusas, omo aquelas listas que usei e agora

eu mesmo mal onsigo entender? Como vou querer que outra pessoa entenda?

✷ Minhas �guras são laras? Mostram oisas aonteendo passo a passo ou estão jogadas

no papel? As legendas são desritivas?

✷ Os dados �am melhor se forem apresentados em tabelas? Pediram grá�os de tempo

e desempenho? Se não pediram, posso me adiantar e ofereer? Com legendas, eixos,

unidades, ou aquela bagunça feita no Exel?

✷ Lembrei de oloar minhas onlusões ao �nal do trabalho?

✷ Estou entregando o resultado que pediram?

✷ Coloque as minhas fontes de informação na bibliogra�a?
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