
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUSARARANGUÁ

CENTRO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ENERGIA E SUSTENTABILIDADE

PLANO DEENSINO
SEMESTRE 2019.1

UN:venslDAbE FEDERAL
DESANYACATÀRtNA

i.IDÉNÍiFI
CÓDIGO NOMEDA DISCIPLINA

TEÓRICAS PRATICAS l F TRAIR
EES7396 TRABALHO DE

CONCLUSÃO DECURSOI
02 1 00 36

 
TURMASTEORICAS  

08653 - 4.2020-2   Não Preserlcial

11. PROFESSORUS} MiÚiSth
1==Uçigpp Lopes Pfitscher(luciano.pfitscher(ê)ufsc.br)
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CÓDIGO NOMEDA DISCIPLINA

  3024 h-a

iV. CURSO(S} PARA O(S) QUALÍIS) A DISCIPLINA É OFERECIDA
Graduação em Engenharia de Energia

V.JUSTIFICATIVA

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-prometo de trabalho de conclusão de curso. dentro de uma
abordagem multidisciplinar com foco na área de energia.

Vil.OBJETiVOS
Objetivo Geral:

Capacitar o aluno a desenvolver um prometo de Trabalho de Conclusão de Curso. de acordo com o Prometo
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.



VIII.CONTEUDO PROGRAMÁTICO

Metodologia Científica
Normas de elaboração de trabalhas académicos

ii. ÜÊÊobÓLoai

Reuniões presenciais e/ou não-presenciais entre o aluno orientando e o professor orientador. Palestras. Utilização
da plataforma Moodle para apoio ao desenvolvimento da disciplina.

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

A nota mínima para aprovação na disciplina será 6,0(seis).( Art. 69 e 72 da Res. n' 1 7/CUn/1 997).

A metodologia e instrumentos de avaliação da disciplina seguem o Regulamento de Trabalho de Conclusão de:.l='::=âE ':::HE='Ê=á8Tã: Eil,:"":":: ÍI l ã.T=;';','à':'.B- ':l;=;E..," " *,-
artigos:
artigos9: O 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, tendo como base o desempenho do aluno
durante as atividades de elaboração do prometo de TCC.

O aluno deverá indicar um professor orientador por meio de um formulário específico disponibilizado pelo
Supervisor de TCC.

A verificação do rendimento escolar do aluno compreenderá o aproveitamento nos estudos com base nos
seguintes critérios:

Atendimento aos prazos estipulados no cronograma da disciplinam
Atendimento aos prazos estipulados pelo professor orientadora
Adequação do prometo entregue pelo aluno aos requisitos estipulados pelo orientadora
Adequação do prometo às 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 formulário específico, assinado pelo orientador, e deverão ser
entregues ao Supervisor de TCC na semana indicada no 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 formulário de avaliação parcial no prazo proposto implicará o disposto no Art. 70,
$ 4' da Res. ne 17/CUn/1997:
. Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída
nota 0 (zeros.

Em conformidade com o Art. 70, $ 2' da Res. ng 17/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

. O aluno, que por motivo de força maior e plenamente justificado, deixar de rea içar atividades avaliativasu aluno, que por motivo ae Torça maior e pleriaííleíite Juõuiiçauu, uuixal uu luallzal auviuauç;o avaiiauvao
previstas no plano de ensino, deverá fazer o pedido à Chefia do Departamento de Energia e Sustentabilidadeprevistas no piano ae erlsrílo, Movera iüzeí u pcuiuu d '..,ilçlla v-' "upa-ta---ç-- v ug '-'-a-y'a g -.'uo'Q-'"v--'u"v'.
(EES), dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, apresentando documentação comprobatória. O pedido de Nova(EES), dentro do prazo de 3 (três) dias Úteis, apresentando documentação com
Avaliação deve ser formalizado na Secretaria Integrada de Departamentos (SID).



XII. Feriados e dias não letivos previstos para o semestre 2019.1
DATA  

03/04/19 flua   Aniversário de Araranguá
]9/04/19 (sex) Sexta-feira Santa
20/04/19 (sab  Dia nãoletívo
21/04/19 don  Tiradentes/ Páscoa
01/05/19 qua) Dia do Trabalhador
04/05/19 sab) Dia da Padroeira de Araranguá
20/06/19 (qui) Corpus Christi
21/06/19 jsex  Dia não letivo
22/06/19 (sab   Dia nãoietivo
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XI.CRONOGRAMAPREVISTO
AULA

semana DATA ASSUNTO

  11/03/19 a 16/11/19 Definicão do professor orlnntadnr

2' 18/03/19 a 23/03/19
22/03/19: Prazo para entrega do
orientador, pelo aluno ao Supervisor de TCC.
Desenvolvimento do nrniptn dp Trnhnfhn p f'nnnlifcãn n f'' ''c'.

3' 25/03/19 a 30/03/19 Desenvolvimento dn nrniptn dp TrnflÀifb ,.]À ÕÂX;:i;i=B. ,.{. r"'. --c.
4; 0]/04/19 a 06/04/19 Feriado
5; 08/04/19 a 13/04/19 Desenvolvimento do oroietn dp Trn hn iliÀ a; ãÀ;il:i;i=ãX";q;'Õ;Ti:;X
6; 15/04/19 a 20/04/19 Desenvolvimento do oroieto dP'Fniha iÚÀ H; ãÃR;:i;iiãX;;i'71;T;iX
7; 22/04/19 a 27/04/19 Desenvolvimento do oroieto de Trabalho de Conclt são d Clirqn
8' 29/04/19 a 04/05/19 Feriado
9' 06/05/]9 a ]1/05/19 Desenvolvimento do nrnintn da Trnhnlhn dp Cnnnlttcãn n f'''rcn

10 '

13/05/19 a 18/05/]9 Avaliação Parcial do desempenho do aluno pelo orientador.
17/05/19: Prazo de entrega do formulário de avaliação parcial,
referente à nota AI , pelo aluno ao Supervisor de TCC.
Desenvolvimento do oroínto dp Trnhnlhn dç, Cnnr.h lcãn dn (''l Irem

] l ' 20/05/19 a 25/05/19 Desenvolvimento do nroiatn d Trnhnlhn dp Cnnclli&ãiiÚn r-l iê;À
12; 27/05/19 a 01/06/19 Desenvolvimento do nrnintn da Trnhn íi:iÃã. (-À14Aill;ii ;;='?íiTl:=Ã
]3; 03/06/19 a 08/06/19 Desenvolvimento do nroieto dn Trabalho d ÕÀÀrl..çãn Ai õll;
14; l0/06/19 a 15/06/19 Desenvolvimento clo nrniatn dn Trabalho dp Cnnrl. ,clãÀãã C. IÉc;i
15 ê 17/06/19 a 22/06/19 Desenvolvimento do nrniptn dp Trnhnihn dp ('nnf;íii&Ãn d. õi iÊiÁ
16; 24/06/19 a 29/06/19 Desenvolvimento dn rlrointn dp Trnhnlhn dp {'nnnli icãn do7'i lrcr,
17; 01/07/19 a 06/07/19 Desenvolvimento do nrniotn d Trahnihn dp ('nnn1li ãn do ól ;cn
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