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1.IDENTIFICA
CÓDIGO
EES7396

NOME:DA DISCIPLINA

MUDE;HORAS-AULA
SEMANAIS

TRABALHODECONCLUSAO

TEORICA$
02

DE CURSOR

TURMASTEORICAS
08653

; PRATICAS

HORAS:10

TURMAS;'PRÁTICAS

TOTÂLDEHORAS.AULA
SEMESTRAIS
36

MODALIDADE
Não oresenciál

11:pROFEssoR(ES) ivi:NlsrnANTE($)
Luciano Lopes Pfitscher(luciano.pfitscher@ufsc.br
111.
PRE-REQUISITO(S)
CODIGO
NOME DA DISCIPLINA
3024 h'a

IV. CURSO(S); PARA OC$) QUALCl$1:
A DISCIPLINA Ê OFERECIDA
Graduação em Engenharia de Erlerala

V.JUSTIFICATIVA
Nesta disciplinao aluno Je«e iniciaro seu Trabalhode Conclusão de Curso, píopordo um prometo
de pesquisa sob
a orientaçãode um professor:conformeo Regulamentodo Trabalhode Conclusão de Curso da Engenhariade
Energia. Esse é um requisito obrlgatóiio para a inteqralízacão do currículo do curso.

VI.EMENTA

Metodologia
científicaElas:o.':ção
de um píél3rcljeto
de Eraballlo
de conclusão
de curso.dentrode uma

abordagem multidiscil:lunarcom foco r3 área de energia.

VII.OBIEI'!VOS
Objetivo Geral :

Capacitar' o aluna a desenvolvem' urra projetu de Trabali"-o de Col'oclusão de Curso: de acordo court o Projeto

Pedagógico de Curso e normas vigentes

Objetivos Específicas:

Para atender ao objetivo geral a disciplina deve permitir ao aluno:
- Conhecer 3 aplicar a rrletc.ioloÉlliacientífica l:tira deter'iüi ,/:r LI'r}8proposta cie I'raballlo de Conclusão de Cursor

- Conhecer e aplicar n=!'!r.âS-.'igerites'eferentes à produção textualcientífica.

VIII.CONTEUDO;PROGRAMÁTICO
- Metodolo=?la Científica

- Normas de elaboração de trabalhos acadêmlccs

Palestras. Utilização

\

. Art 9:0 prometo
de TCC deverá conter, pelo menos, os seguintes elementos: Justificativa, Objetivos geral e
específicos,Metodologia, Resultados esperados: Cronograma e Referências
. Art. 29: A nota da disciplina de TCCI será atribuída pelo Orientador, t©ndocomo base o desempenho do aluno
durante as ativida.des de elaboração do projeto de TCC.

O aluno deverá Indicarum professororientadorpbr meio de um formulárioespecíficodisponibilizado
pelo
Supervisor de TCC.

A verificação do rendimento escolar do aluno compreenderá o aproveitamento nos estudos
pelo professor orientador, com base nos seguintescritérios:
. Atendimento

aos prazos estipulados

ho cronograma

a ser determinado

da disciplinam

Atendimento aos prazos estipulados pelo professor orientadora
Adequação do prometoentregue pelo aluno aos requisitos estipulados pelo orientadora
Adequação do prometoàs normas de elaboração de trabalhos acadêmicos

A nota final consistirá na média aritmética de duas notas de avaliações parciais (AI e A2), a serem atribuídas pelo
professor orientador, com base no desempenho do aluno até o respectivo momento de avaliação, indicado no
Cronograma da disciplina.

As notas das avaliações parciais constarão em formulárioespecífico, assinado pelo orientador, e deverão ser
entregues ao Supervisor de TCC na semana indicada r'o Cronograma da disciplina.
Os formulários de definição do professor orientador e de avaliações parciais deverão ser entregues pelo aluno ao
Supervisor de TCC.
Ao aluno que não entregar algum formuláriode avaliação parcial no prazo proposto implicará.o disposto no Art. 70,
$ 4e da Res. ne 17/CUn/1997' "Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo
estabelecido será atribuída nota 0 (zero).
Em conformidade com o Art. 70, $ 2e da Res: RQ17/CUn/1997, nessa disciplina não é permitida a realização de
nova avaliação, com exceção ao previsto no Art. 74 da referida resolução, conforme segue.

Pedido de Nova Avaliação - Art. 74 da Res. Ro 17/CUn/97
"0 aluno, que por motivo de força maior e plenamente justificado, deixar de realizar atividades avaliativas previstas
no plano de ensino, deverá formalizar pedido à Chetia do Departamento de Ensino ao qual a disciplina pertence,
dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, apresentando documentação comprobatória." Para essa disciplina,.o aluno
deverá formalizar pedido de nova avaliação na Secretaria Integrada de Departamentos, ao chefe do Departamento
de Energia e Sustentabilidade.

AULA
(semana)

DATA

la

26/02/18a 03/03/18

2a

05/03/18a10/03/18

3;
4'

12/03/18

6'

02/04/18 a 07/04/18

l0/03/18; Prazo para entrega ao formulário ae aeTlnlçao ae oneiileluuí,

peloaluno ao Supervisorde TCC.

a 17/03/18

5'

19/03/18a 24/03/18
26/03/18a 31/03/18

7a

09/04/18a 14/04/18

8;

ASSUMIU

16/04/18 a 21/04/18

d

9;

10;

23/04/18a 28/04./18
30/'04./]8 a 05/05./18

]l ;

07./05./18a 12/05./18

12;
13'
14;

14/05./]8a 19/05/18
21/05./]8 a 26./05/18
28./05./]8a 02,'06/18

15 a
16'

04./06./18 a 09.''06./18

1 11/06/18a 16'06,18
18/06/18 a 23./a6./1
8
25./06/]8 a 30/06/18

Desenvolvimentodo prometo
de Trabalhode Conclusão de Curso
Desênvoivimentodo oroietode Trabalhode Conclusão de Curso
Avaliação Parcial do desempenho do aluno pelo orientador.
12/05/18: Prazo de entrega do formulário de avaliação parcial,
referente à nota AI , pelo aluno ao Supervisor de TCC.
Desenvolvimentodo oroietode Trabalhode Conclusão de Curso
Desenvolvimentodo oroletode Trabalhode Conclusão de Curso
Desenvoivimêntodo f)roietode Trabalhode Conclusão de Curso
Desenvolvimentodo í)roietode Trabalhode Conclusão de Curso
Desenvolvimentodo oroietode Trabalhode Conclusão de Curso
l Desenvolvimentodo Droietode Trabalhode Conclusão de Curso
23/06/18:Prazo fina! para entrega do pl-ojetaaa professar orientador,
lconforn'ie I'oquisitosipor ele estipulados.
Aval.anão
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re'farei'üte à ;"jÜ':&;.2, Pcü:a alU-n0 aa SUI)erVISO.- Ge '.'CC.

1 02./07''18 a 04./07/18

19a

ParCIÚI

30/ü6./.B:?.'c.=o de er.grega ão ioü'.Tiulli."-o
c,e avaliação parcial,
Dlvuiãacão cie rlotas fli'tais

XII. Feriados e dia:; não Eetivcsl:previstosg:tarao semestre 2018.1
30'03/18(sexo:
3] -1)3.'18\sab

Sexta-feira Sar.:a
[Jla '.ãc. ie=1/o

03/'04./18 ter

P\['i]V: i'SZiÍ{0 ]ii (;]C: Ge

2]/'04/1 8 (sab)

i rifa ! f

01/05/18 (ter)

l Dia d,o íia3.àlí

01 '06./18

l Dia

30/04/18 (seg)

04/05./]8 sex)
3],,05./]8 (Qui)
(sex)

3

C-)ia.nãc. letiv=
zd;r

ã Di&aa Padrüeí!-aüa :idade de Ara:anauá
corpus Chrlsli
não

meti\,cn
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