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Nesta disciplina o aluno deve iniciar o seu Trabalho de Conclusão de Curso, propondo um prometo de pesquisa sob
a orientação de um professor, 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.

VI.EMENTA

Metodologia científica. Elaboração de um pré-projeto de trabalho de conclusão de curso, dentro de uma
abordagem multidisciplinar com foco na área de energia.

VII.OBJETIVOS
Objetivo Gera!:

Capacitar o aluno a desenvolver um projeto de Trabalho de Conclusão de Curso, de acordo com o Projeto
Pedagógico de Curso e normas vigentes.

Obietivos Específicos:

Para atender ao objetivo geral, a disciplina deve permitir ao aluno:
. Conhecer e aplicar a metodologia científica para desenvolver uma proposta de Trabalho de Conclusão de Curso;
.Conhecer e aplicar normas vigentes referentes à produção textual científica.
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A nota l-nírllína pa!-a aprovação na disciplina será 6.0(seis).( Art. 69 e 72 da Res. n; 1 7.'CUn 1997)

A metodologia e instrumentos de avaliação da disciplina seguem o Regulamento de Trabalho de Conclusão de
Curso. corlst8nte no Prometo Pedagógico de Curso da Engenharia de Energia. do qual se destacam os seguintes

. Art. 9: O píojeio de TCC deverá conter: pelo menos. os seguintes elementos: Justificativa. Objetivos geral e
específicos: Metodologia. Resultados esperados, Cronograma e Refenrências.
. Art 29: A Inata da disciplina de TCCI será atribuída pelo Orientador. tendo como base o desempenho do aluno
durante as atividades de elaboração do projeto de TCC.

C) aluno deverá l1ldlcar um professor orientador por meio de um fornlulárlo específico disponibilizado pelo
Supervisor de TCC

A verificação do rendiiilenÍo escolar do aludo compreenderá o aproveitamento nos estudos
pelo professar orientador; corri base Elos seguintes critérios:

Alendiírleitto aos prazos estipulados no cronograma da discipllnal
Atendirrlenio aos prazos estipulados pelo professor orientador:
Adequação do f)iojeio entregue pelo aluno aos requisitos estipulados pelo orientador;
Adequação do prometo às normas de elaboração de trabalhos acadêmicos.

a $er determinado

A nota fIlIal c;otlsistirá ilã média aritmética de duas notas de avaliações parciais (AI e A2). a serem atribuídas pelo
professor orientador: com base rlo deseíTapenflo do aluno até o respectivo rllOrTICtltO de avaliação. indicado no
Cronogíarrla da disciplina

/\s notas das aialiaçóes parciais corlstarão em forrTluláíio específico. assinado pelo orientador
entregues ao Supervisor de TCC na semana Indicada no Cronograma da disciplina.

e deverão ser

Os foríllulários de definição do professor orientador e de avaliações parciais deverão ser entregues pelo aluno ao
Supervisor de TCC.

Ao alurno que dão entíegaE algum forEnulário de avaliação parcial no prazo proposto itlaplicará o disposto no Art. 70:
ss 4'; da Res. n'; 1 7. CUEI.1997:
. Ao alullo que não comparecer as avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída
ílota Q (zeros

ErTI cornforrrlidadcn coírl o Art. 70. $ 2'; da Res. n' 17:CUn. 1997, nessa disciplina não é petlnitida a realização de
ilovã avaliação: coElt exceção ao previsto no Art. 74 da referida resolução, corlforme segue.

Pedida de Nave vã !açãü - Aft. 74 da R©$. Ro 3.7/eyn/97
O aluno: que por n otivo de força nlalor e plenamente justificado. deixar de realizar atlvldades avaliativas previstas
no plana de ensino, deverá fazer o pedido à Chefia do Departamento de Erlergia e Sustentabilidade (EES). dentro
do prazo de 3 1três) dias úteis, apresentando documentação cornprobatória. O pedido de Nova Avaliação deve ser
formalizado rnã Secretaria llategrada de Depaítiàrnentos IBID).

VÊ!}.CONTEUDO PROGRAMÁTICO

{ilelodologia Científica
Narinas de elaboração de [rabalhos acadêríaicos

ÊX. METODOLOGIA DE ENSINO .' DESENVOLVIMENTO DO

Reuniões preserlciais e ou não pre=ser)dais entre o aluno orientando e o professor orientador. Palestras. Utilização
da plataforíTla h/loodlen para apoio ao desenvolvimento da disciplina.
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:lZ!:lll
JI jl?.:0Z't8 a 04'08.18

ÀSSUNTQ

Pqii!$4g.ga Erotessor oriç! ntador
1],'08./18: Prazo para entrega do formulário de definicão de
orientador, pelo aluno ao Supervisor de TCC.
Deserlvolvimento do prometo de Trabalho de Corlclusão de Curso
Desenvolvimento do prometo de Trabalho de Conclusão de Curso
Desenvolvimento do prometo de Trabalho de Conclusão de Curso
Desenvolvimento do prometo de Trabalho de Conclusão de Cturso
Desenvolvimento do prometo de Trabalho de CoFlclusão de Curso
Desenvolvimento do prometo de Trabalho de Conclusão de Curso
Desenvolvimento do í)roleta de Trabalho de Concitisão cie Cüê8
Desenvolvimento dg 12[gJ.Êl9 ggJlre]ilg]]!p de Conclusão de Curso
Desenvolvimento dçLP(çil.ga4slul2Êii p de Corlc usõg de Cy(se
Avaliação Parcial do desempenho do aluno pelo orientador.
13/10.r18: Prazo de entrega do formulário de avaliação parcial.
referente à nota AI , pelo a:uno ao Supervisor de TCC.
Peguvdún eDg qp..n.a !9] D:a.b411ç2= ç;lq ççlw çlpqg ç@ çyi:u.. . . ]
Desenvolvimento do proíoto de Trabalho de Conclusão de Curso i
Desenvolvitnento dc} proieEO de Traballlo de Conclusão de (.;urso
Desenvolvimento dg Êrojeto de Trabalho de Conclusão de Curso
Dese nvo lvim anta dg.É!!pl.e.!.g..çl..$....11abgl lilZ qSç glKIUj õg qç çy liso

1.. P$!ggy.glyl.rT.ÇJllg qti!.gj.ç.!ç?...dç.. l [g l?g:Ll3p de C o ncl usão de Cu rso
24/1 t/18: Prazo final para entrega do projeto ao professor

.çüuy.g.ç.{:. çç n@..rn.e..uq.v.!.pilg:.p.g.!..s!.g...ç.p}.!p.u.!..e.g.91.:..
Avaliação Parcial do desempenho do aluno pelo orientador.
01./12/18: Prazo de entrega do formulário de avaliação parcial,
referente à nota A2, pelo aluno ao Supervisor de TCC.
PjlCyjçlgçõg11bllg.ps finais ..... .. . ..... . .. . ... ... .. ... ...........

2' 06./08.:1 8 a 1 1/08.,;]8

] 3 08.;:1 Ê ã :ÍB7õg'Í7
2Q/08:]8 a 25;08/18
27.:'08;'1 8 a 01.''09,í1 8
03.:09'18 a C)8.í09.']8
]0'09/]8 a 15,'09.;'18
}7..'09/']8 a 22.'09.'18
24,'09.'18 a 29.í09.'{8
C)].1 0.'18 a 06./] 0.']8
08/]0 ]8 a 1 3,/1 0./18

7'

]0 '

1 1 '

]2 '
13 '
]4'

l G '
17'

15/'10']8 a 20/}0,'18
22/10;18 a 27.1 0/18
29,1 0/18 a Q3'11.]8
05:'] 1 .'] 8 a ] 0/'1 1./1 8
1 2.;] 1,;1 8 a 1 7.,11.:'1 8
1 9,'] ].'1 8 a 24.'1].] 8

26,'11.']8 a 0]./] 2.18
18'

03:12.;']8 a 05,]2;']8

Xíl. Feriados e dias não fetivos previstos para o semestre 20f8.2
DATA

07,'09:18 jsex ndeoendêilcla do Brasíl
Dia nãoietlvo38.'09;18 (sab:
Nossa Senhora /\padecida12,']0']8 jsexl
Dia nãc} ietivo33;'10:18 (sab
Finados02.'11/18 ísex
Dia não lesivo03:1 1.'1 8 jsabl
Proclamação da Rep(lbilca] 5;'1 ]/1 8 (qu
Dla não ietlvo]6,11/18 (sex
[)ia não iet]vo17/1]/'18 (sab

2.

3.

Caetano do Sul: Yendis. 2008. xvi. 239 p. ISBN 9788577280858 (broch.).
LAKATOS: Eva Mana: 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: Alias. 2C)11. 314p. ISBN 97885224466252.
MATiÀS-PENEIRA: José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 3. ed. São Paulo: Atías. 2012
] 9$ p: lgPN g7.8.$1s2p4697s8
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XIV.8ÊBLIQGRAFIÀ COMPLEMENTAR

1. FIGUEIREDO: Nebla Mana Almeida de. R4étodo e metodologia na pesquisa científica. 3.ed.-. Sãa
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graduação e pós-graduação]. 7
ed. São Paulo: Loyola. 2013. 154 p. ISBN 978851 5024988.
SANTOS. Jogo Alar\eida; PARRA FILHO, Domingos. Metodologia científica. 2. ed. São Paulo: Cengage
j:çB[Djng,gO l.g:?g .pJ $qN.jl?g$$? 1iUg14g.
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