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V.JUSTIFICATIVA

Nesta disciplina o aluno deve desenvolver o seu projeto de Trabalho de Conclusão de Curso. conforme o
Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso da Engenharia de Energia. Esse é um requisito obrigatório para
a integralização do currículo do curso, deterá-ninado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de
Graduação em Engenharia.
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EES7396 Tuba lao de Conclusão de Curso l

VI.EMENTA "''''

Elaboração de prometo de trabalho de conclusão de curso. dentro de unia abordagem multidisciplinar cot l foco na
área de energia.

VIÊ.QBJETiVOS
Obi iv Geral:

Capacitar o aluno a executar e apresentar um prometo de Trabalho de Conclusão de Curso. de acordo com o
Prometo Pedagógico de Curso e normas vigentes.

e)bletlvas Espec ic $:

Para atender ao objetivo geral. a disciplina deve permitir ao aluno:
' Aplicar a metodologia científica para desenvolver o prometo de Trabalho de Conclusão de Curso:
' Aplicar normas vigentes referentes à produção textual científlca=



. Desenvolver habilidades de corrlurlicação e apresentação ora

hqetodoiogia Cierltífica
Narinas de elaboração de trabalhos académicos
Execução do prometo de Trabalho de Corlclusãa de Curso

Execução

A nota mínima para aprovação na disciplina será 6,0(seisl. ( Art. 69 e 72 da Res- n' 17 CUn 19971

A nneíodologla e instrumeratos de avaliação da disciplina seguem o Regulamento de Trabalho de Conclusão de
Curso. constante ro Prometo Pedagógico de Curso da Engenharia de EEnergla

A discipliraa consta da execução de um prometo de Trabalho de Conclusão de Curso, elaboração de um Trabalho
de Conclusão de Curso escrito (TCCI sobre o prometo executado: e sua apresentação perarlte uma Banca
Examlnadora.

O al !no devo indicar um professor orientador por meio de um formulário específico disponibilizado pelo Supervisor
deTGG

C) TCC deve set unia moilogratia ou artigo científico. escrita de acordo com as normas ABNT

C) professor orientador deve irnfornlar ao Supervisor de TCC. com :
Nome do aluno. título do traballlo: data e horário da apresentação: e composição da banca.

Nos casos cíu que a banca for constituída por avaliador não vinculado ao Curso de Engenharia de Energia
ser Informado ta ubérn a instituição,errlpresa'organização do referido avaliador.

deverá

Destaca se o seguirate artigo do Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso:
Art. 35 A aprovação na disciplina de TCC2 está condicionada ao cumprimento das exigências prelÍlstas nas
rlOFlllãS da UFSC. acrescida do registro da versão final do TCC junto ao órgão corlapetente da UFSC, com as
devidas correções sugeridas f)ela banca exaininadora (quando houver). com as assinaturas exigidas nâ folha de
aprovação, e no prazo estabelecido rlo Plano de Ensino da Disciplina de TCC2

A cotllprovação do registro da versão fiÉlal do TCC deve ser encaminhada ao Supervisor de TCC no prazo
estipulado no Cronogratlla da disciplina

Ao aluno que não entregar ou apresentar o trabalho no prazo proposto implicará o disposto no Art. 70, $ 4:: da
Res. 1]ç} ] 7./CUÊ],:'1 997:
. Ao alur\o que não con f)aíecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída
nota 0 (zero).

Em conforrllidade corri o Art. 70. $ 2' da Res. n' ]7'CUn.'1997. nessa disciplina não é perinltida a realização de
nova avaliação. com exceção ao previsto no Art. 74 da referida resolução. conforme segue.

Pedida de Nova Avaliação - Art. 74 da Res. Ro 17/CUn/97
O aluno. que por motivo de força maior e plenamente justificado. deixar de realizar ativldades avaliativas previstas
no plano de erlslno. deverá fazer o pedido a Chefia do Departamento de Energia e SusteEatabllidade (EES), dentro
do prazo de 3 1trés) dias úteis. apresentando documentação comprobatória, C) pedido de Nova Avaliação deve ser
formalizado na Secretaria Integrada de Departamentos(SID).
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18 08.'18
25/D8/18
C)1/09.'1 8
08.í09/18
15,'09.'18

22.'09,:'18
29.'09.'{8
06/10.:18
] 3,'] 0/'] 8
20/;] 0.:'1 8
27.'] Q,']8
Ci3/1 ] '1 8
] 0.'] 1;'1 8
1 7./1] '18

]9,'1],18 a 24.'1]./18
oxaminadora

Período previsto pa!'a apresentação do TCC peiailte banca
examinadora
Período previsto para apresentação do TCC perante banca
examinadora
01,-]2,'18: Prazo de entrega do formulário de avaliação e ata de
qqg.!g: pg.l.g ggg.. !gg..g.[..gç!..Suoerviggt de TCC
õ97i"ã'7'1z''píã;õ"'õ'ãíi "'rêdKíí'ó""Uã çê'íi'â'ó }iõãl"aõ íec "b'êiõ'aü"ú õ ê'"
ÇnV1.9..q.e IÊglF..plg.vgç.gg..g..g.$111291yisor de TCC l

17' apresentação do TCC peialnie

26 1] 18 a 01./12.'18 para apresentação do TCC perante

C}3;'12.18 a 05,f1 2./18

XII. Feriados e dias não lesivos previstos para o semestre 2018.2l FmFmHHHH F mHHanaaaa= --nH HHH HHPHnnn-n pFnHHaaaa am FFFFHHF'

07.09: 18 (sex) Í Independência do Brasil
.llg(l?tl.g...l.iij!.bl não lesivo
12:r10:18 (sex) l Nossa Senhora Aparecida
1 3 1 0, 1 8 lsab) Dia não lesivo
02,'11,18 llsex) Finados
.9ylJdlÇgglZLJ DÊa não fetivo
15'] 1. 18(quis Proclamação da República
16,'11 '18(sexo l Dia não lesiva
7/11.'18 (sabj} a não ietivo

l

2
3

FIGUEIREDO. Nebia Mai-ia Almeida de. Método e metodologia na pesquisa científica. 3.ed.-. São
Caetano do Sul: Yendis: 2008. xvi. 239 p. ISBN 9788577280858 (broct].l.
GIL. Antõnio Cartas. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed, São Pau]o: At]as. 20]0. 184p.
LAKATOS. Eva Varia: MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica: ciência e conhecimento
científico, métodos científicos. teoria, hipóteses e variáveis. metodologia jurídica. 6. ed. rev. e ampl.
São Paulo: Aulas: 2011: 31 4p. ISBN 97885224466252

XIÊÊ.8$BLÊOGRÃFÊA BÁSICA

1. LAKATOS. Eva Marca: hIARCONI. Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia cientifica. 7 ed
São Paulo:Alias. 2010. 297p.

2. CERVC). Amado Luiz: BERVIAN: Pedra Alcino: SILVA: coberto da. Metodologia cientifica. 6.ed. São
Paulo: Pearson Prentice Hall. 2007. 162p. ISBN 8576050471

3. h/FATIAS-PEREIRA. José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 3. ed. São Paulo: Aulas. 2012.
1 96 o. ISBN 9788522469758
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iãiiuaçãol.
7.ed.SãoPaulo:Loyola,2013.154p.ISBN9788515024988. .. . .. - -.
SANTOS. João Almeidal PARRA FILHO, Domingos. Metodologia cientifica. 2. ed. bao paulo: uengage
.!:qar.n ng.20.1.2: .?.5] .p: ISBN 97$q]i2;]]..21 42:

Professor:
Luciano Lopes Assim'do de ferira digital

Pfitsche r:7 5 7 23 f'htsctat:r:7572390501 5
Doados:2018.05.18

90501 5 19:25:s5 -03'00'

Aprovado pelo Colegiado do Curso em .Zt/ ..á / gÍ Í' Presidente do Coleglado


