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O que é o TCC? 

 O trabalho de conclusão de curso (TCC) é um documento 

obrigatório estabelecido RESOLUÇÃO CNE/CES DE 11 DE 

MARÇO DE 2002, e é um trabalho obrigatório como síntese e 

integração de conhecimento.  

 O Art. 3º CNE/CES de 11/03/12 determina que o perfil do 

formando egresso/profissional engenheiro, deve ter formação 

generalista, humanista, crítica e reflexiva, e que o mesmo 

ainda deve ser capaz de absorver e desenvolver novas 

tecnologias, a fim de estimular a sua atuação crítica e criativa na 

identificação e resolução de problemas, considerando seus 

aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, 

com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da 

sociedade. 

Quais os Pré-requisitos mínimos para que o discente possa 

cursar o TCC? 

o Estar matriculado regularmente no 10º período;  

o Cumprir as normas estabelecidas pelo regimento, pelo manual 

de elaboração de trabalhos de conclusão de curso para a 

Engenharia Civil (documento complementar) e pela ABNT – 

Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

o Observar os horários acordados com o professor orientador e com o responsável pelo TCC 

cumprindo rigorosamente a programação estabelecida; 

o Participar de todas as atividades desenvolvidas pelo professor orientador e do responsável pelo TCC 

e sua equipe; 

o Obrigatoriamente justificar por escrito qualquer alteração no desenvolvimento do TCC; 

o Entregar as documentações exigidas para o cumprimento do TCC, obedecendo às datas acordadas 

pelo responsável pelo TCC, professor orientador, coordenação de curso e/ou mesmo cumprindo o 

calendário acadêmico. 
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 O TCC deve ser entendido como a exposição ordenada de uma 

sequência de raciocínios e argumentos articulados, a respeito de um 

problema relevante para a evolução do conhecimento na área de 

Engenharia Civil. 

 A monografia como TCC 

 A modalidade monografia deverá ser escrita conforme as 

orientações propostas pelo manual de formatação de trabalho de 

conclusão de curso para a Engenharia Civil (documento 

complementar) e as regras da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), citadas abaixo: 

ABNT NBR 6024:2012: numeração progressiva das seções de um 

documento — Apresentação  

ABNT NBR 14724:2011: trabalhos acadêmicos - Apresentação  

ABNT NBR 12225:2004: lombada - apresentação  

ABNT NBR 6028:2003: resumo - apresentação  

ABNT NBR 6023:2002: referências - elaboração 

ABNT NBR 10520:2002: citações em documentos - apresentação  

ABNT NBR 15437:2006: pôsteres técnicos e científicos - 

Apresentação. 

 A monografia preferencialmente deve estar definida em uma das linhas de pesquisa descritas 

no quadro I abaixo: 

 
LINHA DE PESQUISA INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

 

 

GESTÃO DE OBRAS 

Esta linha de pesquisa tem como objetivo estabelecer 

uma sistemática de análise de sistemas construtivos, neste contexto 

inclui-se estudos: sobre o projeto, a execução, uso e a operação de 

sistemas prediais; sobre a análise da viabilidade, da concepção, do 

planejamento e da execução de empreendimentos; sobre o 

gerenciamento de custos, contratos e riscos; e processos decisórios; 

sobre a melhoria de processos administrativos, gerenciais e 

operacionais; aplicados à programação, coordenação, controle, 

logística e execução da obra; sobre a estratégia de produção, a 

integração dos fatores de produção, a operação e manutenção das 

obras civis; sobre a análise e viabilização de sistemas construtivos, 

com o objetivo de definir critérios de eficiência, correlação entre 

custos etc. 

Quadro I: Linhas de pesquisa para TCC na modalidade monografia 

  

Monografia é 

dissertação ou estudo 

minucioso que se propõe 

esgotar um determinado 

tema relativamente restrito 

(FERREIRA HOLANDA, 

1999). 
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LINHA DE PESQUISA INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL E 

GEOTÉCNICA 

Esta linha de pesquisa tem como objetivo 

desenvolver estudos das propriedades e do comportamento dos 

materiais de construção, análise do desempenho e suas interações 

com o ambiente.  

 

GESTÃO EM 

SANEAMENTO E 

AMBIENTE 

Esta linha de pesquisa envolve estudos: sobre o 

gerenciamento de resíduos sólidos urbanos em obras civis (dentro 

dos limites de atribuição da engenharia civil), em saneamento, 

controle operacional de sistemas; reciclagem e sustentabilidade na 

construção civil. 

 

TRANSPORTES 

Esta linha de pesquisa visa a análise de critérios de 

concepção e métodos de projeto para a implantação de 

empreendimentos viários; engloba pesquisas relacionadas aos 

problemas de transporte urbano e interurbano e mobilidade urbana.  

Quadro I: Linhas de pesquisa para TCC na modalidade monografia (Continuação). 

O projeto de engenharia como TCC 

 Entende-se que projeto é um empreendimento temporário e tem por objetivo de criar um 

produto ou serviço único” (PMI, 2004).  

 Neste contexto, nesta modalidade o acadêmico deve apresentar alternativas técnicas de 

engenharia, econômicas, financeiramente viáveis e compatíveis com as normas técnicas existentes. 

 O projeto de engenharia pode ser desenvolvido em qualquer uma das linhas de pesquisa 

citadas no quadro I. A formação deverá seguir as normas técnicas do manual de formatação de 

trabalho de conclusão de curso para a Engenharia Civil (documento complementar) e as regras da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), está última quando for exigência técnica. 

É possível trocar a linha de pesquisa, tema e/ou a modalidade do TCC durante o período 

de realização do TCC? 

 O responsável pelo TCC deverá publicar amplamente a data limite para que o discente 

informe a linha de pesquisa, o tema e se o mesmo será desenvolvido na modalidade de monografia 

ou projeto de engenharia. Após o prazo definido pelo responsável pelo TCC mudanças de linha de 

pesquisa, tema e modalidade não serão permitidas, salvo a seguinte condição:  

 

 Desistência por escrito da orientação (neste caso, o orientador 

precisa fazer comunicação por escrito ao professor da disciplina 

TCC, citando os motivos da desistência da orientação). 

Caso se faça a troca de linha de pesquisa, tema e ou modalidade de TCC, é possível uma 

extensão do prazo para a entrega das avaliações solicitadas pelo responsável pelo TCC? 

 Não. O aluno deverá se ajustar aos prazos do cronograma de atividades em andamento. 

Neste contexto, as datas pré-estabelecidas continuam válidas e a falta de cumprimento referente aos 

prazos estabelecidos por ausência acarreta em reprovação, salvo a apresentação de uma justificativa 

válida conforme o regimento da UNINORTE. Entregas de atividades em atraso sem justificativas 

válidas conforme o regimento implica na perda de 1, 0 ponto por dia de atraso, considerando a data 
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estipulada da entrega prevista no cronograma de atividades e a data efetiva de entrega da atividade 

realizada pelo aluno.  

A coordenação do curso precisa aprovar a escolha do tema e/ou linha de pesquisa? 

 Sim. O aceite de da coordenação para o desenvolvimento do TCC está vinculado ao aceite 

formal do docente orientador, via formulário específico (Anexo I),  formalizando assim o processo de 

supervisão para com a coordenação do curso, via responsável pelo TCC. 

Qual a função do responsável pelo TCC? 

 O responsável pelo TCC é um docente escolhido por critério da Coordenação do Curso e ele 

tem as seguintes funções: 

o Informar, mensalmente, à Coordenação do Curso de Engenharia Civil - UNINORTE, através de 

relatório, todo o desenvolvimento e acompanhamento feito aos professores orientadores, 

orientandos, bem como os casos pertinentes levados à Coordenação do TCC; 

o Reunir com os professores orientadores, pelo menos uma vez ao mês com registro em ata, para 

avaliar o desenvolvimento dos planos de trabalhos, cumprimento de cronogramas e frequência 

dos orientandos, dentre outros assuntos pertinentes que se fizerem necessários; 

o Fazer a divulgação e o encaminhamento de todas as informações pertinentes ao TCC, de caráter 

interno ou externo à Instituição; 

o Montar uma equipe de avaliação para o julgamento da qualidade dos trabalhos na modalidade 

que abrangem o desenvolvimento do TCC. 

o Fazer o recebimento das versões finais do TCC em conformidade com as diretrizes estipuladas no 

manual de formatação de trabalho de conclusão de curso para a Engenharia Civil (documento 

complementar) e as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) pertinentes.  

Como vou ter acesso ao manual de formatação para trabalhos de conclusão de curso da 

Engenharia Civil? 

 O responsável pelo TCC deverá disponibilizar ao aluno o manual de formatação assim como 

o cronograma de atividades via Sicanet.  

Qual a função do orientador? 

 A função do orientador é dar suporte ao desenvolvimento da capacidade de pesquisa do 

estudante, neste contexto o mesmo segue as diretrizes descritas abaixo: 

o Orientar a elaboração do TCC com rigor teórico e metodológico; 

o Estabelecer o plano e cronograma de trabalho em conjunto com o orientando, dentro dos prazos 

estabelecidos pelo responsável do TCC; 

o Auxiliar o aluno na resolução de problemas conceituais e técnicos relacionados ao 

desenvolvimento do TCC; 

o Atender aos orientandos em dias e horários previamente acordados, entre orientação e aluno; 

o Acompanhar o TCC e registrar as ocorrências pertinentes, inclusive a transcrição literal de 

trabalhos publicados ou defendidos por terceiros; 

o Acompanhar e avaliar o desempenho do aluno, mediante registros, anotações e observações 

pertinentes, para tanto, deve utilizar a ficha de acompanhamento de atividades mensal (Anexo II- 

será disponibilizado ON-LINE); 

o Assistir as apresentações do trabalho por ele orientado se for convocado e tiver disponibilidade; 

o Comunicar ao responsável do TCC às situações que exijam encaminhamento; 

o Participar das reuniões solicitadas pelo responsável do TCC; 
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o Encaminhar o trabalho (versões preliminares e final) do orientando ao responsável do TCC por 

escrito (Anexo III- a e III-b); 

o  Formalizar por escrito autorização para a apresentação oral final do TCC (Anexo III – a e III - b) 

junto ao responsável pelo TCC; 

o Cumprir e fazer cumprir este regulamento e o manual de formatação para trabalhos de 

Engenharia Civil (documento complementar). 

O orientador pode ser um professor externo ao quadro docente da UNINORTE? 

 Sim, desde que se apresente a seguinte documentação ao responsável pelo TCC. 

o Carta de aceite da orientação, conforme modelo (Anexo I); 

o Curriculum Vitae na plataforma Lattes (www.cnpq.br); 

o Anotação de responsabilidade técnica (ART) registrada no CONSELHO DE CLASSE na 

modalidade ensino. 

O orientador que escolhi trabalha na UNINORTE, mas o co-orientador é um professor 

externo. Como devo proceder? 

 É possível ter uma co-orientação externa à instituição, entretanto, o discente deve apresentar 

a seguinte documentação ao responsável pelo TCC: carta de aceite da orientação, conforme modelo 

(Anexo I) e o Curriculum Vitae na plataforma Lattes (www.cnpq.br) do referido co-orientador.  

Qual a função do orientando (aluno de TCC)? 

o Cumprir o cronograma de trabalho elaborado em conjunto com o orientador (tendo o 

cuidado de não ultrapassar a data e hora pré-estabelecida para a entrega do trabalho ao 

responsável pelo TCC);  

o Fazer back-up de todos os arquivos relacionados ao desenvolvimento do TCC, tanto escrito 

como gráfico. Não serão aceitas as justificativas de atraso de plotagem, de digitação ou de 

encadernação, ou perda de arquivo eletrônico; 

o Manter assiduidade e frequência mínimas exigidas pelo responsável pelo TCC; 

o Comparecer perante as atividades programadas pelo responsável pelo TCC nas datas, 

horários e locais estabelecidos; 

o Elaborar o TCC e entregar as versões preliminar (quando for solicitado) e final nas datas 

programadas, ao responsável pelo TCC; 

o Cumprir, na íntegra, o que estabelece este documento. 

Como o trabalho de TCC é avaliado? 

 O TCC é uma disciplina conceitual, ou seja, o aluno ao final do semestre deverá obter o 

conceito de cumprido, a ser lançado pelo responsável pelo TCC. Portanto, para obter esse conceito o 

aluno é avaliado em etapas, sendo que a não participação do aluno em alguma delas implica em 

reprovação para a disciplina TCC. 

 As etapas estão organizadas conforme o cronograma de atividades a ser publicado pelo 

responsável pelo TCC. 

Como é feita o desmembramento da nota nas etapas de trabalho publicadas pelo 

responsável do TCC? 

 O responsável pelo TCC irá adotar a média abaixo como vínculo para as avaliações parciais  

 

http://www.cnpq.br/
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[1º 𝐴𝑟𝑒 (𝑃𝑒𝑠𝑜 2) + 2º 𝐴𝑟𝑒 (𝑃𝑒𝑠𝑜 1)]

3
= 𝑂𝑈 > 5, 0  

 

1º ARE – Nota para versão escrita no valor de 0 a 10 pontos 

2º ARE – É descrita a seguir: 

 

PROJETO DE ENGENHARIA: Média simples entre as notas fornecidas pelos avaliadores. O valor de 

cada avaliação é de 0 a 10 pontos.  

 

MONOGRAFIA: Cada avaliador receberá uma cópia da versão escrita para análise e atribuirá uma 

nota de 0,0 a 5,0 pontos, a seguir o mesmo avaliará o aluno oralmente e atribuirá uma nota de 0,0 a 

5,0 pontos). O presidente da Comissão repassará as notas ao responsável do TCC para o cálculo da 

média simples para as notas dadas pelos membros da banca na parte escrita e na parte oral, em 

seguida as duas notas serão somadas e se terá o valor da 2º ARE.  

 

OBSERVAÇÃO: 

A perda de prazo de entrega dos documentos solicitados pelo 

responsável do TCC (CRONOGRAMA DE ATIVIDADES) sem 

justificativa conforme o regulamento da Uninorte, implica em perda de 1, 

0 ponto por dia de atraso na entrega prevista, ficando a cargo do 

responsável do TCC e coordenação de curso avaliar caso a caso.  

 

Quem vai avaliar as etapas do TCC? 

 Existem duas situações: 

o Trabalho na modalidade monografia: na 1º ARE e 2º ARE 

qualquer profissional de nível superior desde que não seja o 

orientador do trabalho.  

 

o Trabalho na modalidade de projeto de engenharia: na 1º ARE e 2º 

ARE qualquer profissional engenheiro civil desde que não seja o 

orientador do trabalho. 

E o responsável pelo TCC sempre utilizar professores e ou 

professionais externos da instituição como convidados para a avaliação 

Qual o critério de avaliação das etapas do TCC? 

 A etapa 1º ARE é uma versão escrita do TCC e será avaliada conforme os itens do anexo V 

(monografias) e VI (projeto de engenharia). A etapa 2º ARE é composta de versão escrita e defesa 

oral para monografias (anexos V-a e V- b) e defesa oral via Painel para projetos de engenharia (anexo 

VI – a). 

Não concordo com a minha nota. Posso pedir revisão de nota para as etapas de 

avaliação do TCC? 

 Sim. A versão escrita da 1º ARE pode ser reavaliada. O aluno deve fazer o seguinte 

procedimento: 

IMPORTANTE: 

O prazo para 

RECURSO DE 

NOTA é de 72 

Horas da data de 

publicação da 

nota da etapa de 

avaliação  
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o Preencher requerimento – modelo padrão do curso de engenharia civil e anexar versão 

corrigida e ficha de avaliação do trabalho preenchida pelo professor avaliador e encaminhá-

lo à coordenação do curso, justificando porque acha que a sua nota está incorreta; 

o A coordenação do curso fará o encaminhamento deste trabalho a um novo avaliador, 

definido imparcialmente e o mesmo fará nova avaliação do trabalho. A nota deste último 

avaliador será considerada como definitiva pela coordenação do curso e pelo responsável 

pelo TCC. 

A 2º ARE não apresenta possibilidade de recurso de nota, pois poderá se 

utilizar profissionais externos à instituição para a avaliação.  

Acadêmicos que comprovarem aceites de publicação em alguma revista técnica que 

apresente conceito Qualis está automaticamente com conceito de aprovado no TCC, entretanto 

devem obrigatoriamente, entregar uma cópia do aceite e do artigo a ser publicado (xérox e mídia 

digital – CD na mesma formatação exigida nos cadernos de formatação monografia e/ou projeto de 

engenharia).  

Qual o prazo máximo para pedir revisão de nota para as etapas de avaliação TCC? 

 Somente serão aceitos recursos em um prazo máximo de 72 horas a contar da data de 

publicação da nota pelo responsável pelo TCC.  

Obtive média final igual ou maior que 5, 0 pontos e estas notas já foram publicadas. O que 

ainda falta para que o responsável do TCC lance o conceito de cumprido para o TCC?  

 O responsável pelo TCC só poderá lançar o conceito de cumprido quando for entregue 

oficialmente o TCC finalizado para o curso de engenharia civil. A entrega deverá obedecer data 

estabelecida pelo responsável do TCC, descrita no CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, documento 

complementar.  

Existe uma padronização para a entrega das versões escritas parciais e da versão digital 

final do TCC para a coordenação do curso? 

 Sim. Deve se obedecer às regras de formação descritas no manual de formatação para o 

trabalho de conclusão de curso (documento complementar) e regras da ABNT, quando for exigido.  

 Para a versão da 1º ARE - Deve ser fornecida uma versão encadernada completa (incluindo: 

apêndices, anexos, autorizações, etc.) com capa transparente, fundo preto e espiral lateral preto, que 

deve ter obrigatoriamente o anexo V (monografia) ou anexo VI (projeto de engenharia) preenchido 

digitalmente sem constar o nome do aluno, como primeira folha). Para a entrega da 1 ARE o nome 

do aluno deve ser OMITIDO dos elementos pré-textuais.  

 Para a versão da 2º ARE (SOMENTE MONOGRAFIA) - Devem ser fornecidas duas versões 

encadernadas completas (incluindo: apêndices, anexos, autorizações, etc.) com capa transparente, 

fundo preto e espiral lateral preto, que deve ter obrigatoriamente o anexo V-a (monografia) 

COMPLETAMENTE preenchido digitalmente incluindo o nome do aluno, como primeira folha). 
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 Para a entrega final do TCC: Devem ser entregues duas cópias de CD ou DVD e o anexo IV 

assinado e datado pelo acadêmico.  

 A mídia deve apresentar uma versão em Word editável e uma versão em Adobe Reader além 

de todos os arquivos auxiliares tais como fotos, figuras, gráficos, tabelas, quadros etc., organizados 

em pasta específica. A formatação do Case para a versão digital está descrita nos manuais de 

formatação de monografia e projeto de engenharia.  

Já recebi meu conceito de APROVADO. Quantas cópias do TCC devo entregar para a 

coordenação do curso? 

 Deverá ser entregue duas cópias da versão final digital em conjunto com os seguintes 

documentos: 

o Carta de encaminhamento da versão final assinada pelo do orientador (anexo IV – b); 

o Cessão de direitos autorais (anexo IV). 
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Anexo I - modelo de carta para aceite do orientador 

 

Carta de Aceite da Orientação 

 

Eu, ________________________________________________, declaro, para os devidos fins, 

estar de acordo em assumir a orientação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do 

discente abaixo discriminado, que, ao assinar este Termo de Compromisso declara que:  

1- É discente regularmente matriculado no Curso de Engenharia Civil.  

2- Está ciente das regras definidas pelo Colegiado ao qual pertencem para o processo de 

realização do Trabalho de Conclusão de Curso.  

3- Compromete-se a cumprir rigorosamente os prazos definidos para entrega das diversas 

etapas do trabalho bem como a estar em todos os encontros previstos com o docente 

orientador. 

Atenciosamente, 

 

 

Nome do professor com titulação mais relevante 

Matrícula UNINORTE (se for pertencente ao quadro de docentes da UNINORTE) 

 

Título provisório do TCC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURMA/ PERÍODO:  

 

Turma/ Nome do aluno/ matrícula e assinatura: 
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Anexo II – Formulário de controle de atividades do orientando 

 

FORMULÁRIO DE CONTROLE DAS ATIVIDADES MENSAIS - ORIENTANDO 

 

Título do TCC: 

 

 

 

 

Matrícula/ aluno/ Turma: 

 

Orientador: 

 

Avaliação do engajamento e da dedicação do aluno no desenvolvimento do TCC (DESENVOLVIMENTO 

DAS ATIVIDADES) (Por favor PREFERENCIALMENTE inserir as datas de reunião com o aluno): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação do desenvolvimento, do conteúdo e da apresentação do projeto (VIA ESCRITA): 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação do conteúdo apresentado: 

Ótimo Bom Regular Fraco 

(    ) (    ) (    ) (    ) 

 

Manaus, ___ de ___________, 2016. 

 

___________________________________ 

Assinatura do Orientador 

 

Observações: O Orientador pode utilizar quantas páginas for necessário a fim de descrever a evolução do 

orientando. 
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Anexo III - a – Modelo de autorização para entrega de versões do TCC 

 

Título do TCC: 

 

Acadêmico/ matrícula: 

 

Orientador/ Co-orientador (nome completo): 

 

 

AUTORIZAÇÃO 

  Como orientador (a) acompanhei a elaboração, tenho ciência do conteúdo, concordo e 

autorizo a entrega versão (anexa) do referido Trabalho de Conclusão do Curso de Engenharia 

Civil, pois o mesmo está em conformidade com as normas recomendadas da ABNT e o 

Manual de Diretrizes Técnicas para Elaboração do TCC do referido curso. 

 

Manaus, _______, de _____________ 2017 

 

 

 

 

Orientador (assinatura legível): 

 

 

 

Responsável pelo TCC/ data (Não preencher): 
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Anexo III- b – Modelo de autorização para entrega da versão final do TCC (somente 

quando entregar os CD`S ) 

 

Título do TCC: 

 

Acadêmico/ matrícula: 

 

Orientador/ Co-orientador (nome completo): 

 

 

AUTORIZAÇÃO 

  Como orientador (a) acompanhei a elaboração, tenho ciência do conteúdo, concordo e 

autorizo a entrega da versão final do referido Trabalho de Conclusão do Curso de 

Engenharia Civil, pois o mesmo está em conformidade com as normas recomendadas da 

ABNT e o Manual de Diretrizes Técnicas para Elaboração do TCC do referido curso. 

 

Manaus, _______, de _____________ 2017. 

 

 

 

 

Orientador (assinatura legível): 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Não preencher abaixo) 

 

 

 

 

 

Fabíola Bento de Andrade/ __________________ 

Responsável pelo TCC/ data ( 
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Anexo IV  - Modelo de cessão de direitos autorais 

 

Cessão de Direitos Autorais 

 

EU,............................................................................................................, inscrito(a) no CPF sob nº 

........................................., portador da cédula de identidade nº..............................., expedida 

por.................., pelo presente termo, autorizo a UNINORTE, a publicar O trabalho intitulado 

“..................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

..................................”, de minha autoria, cedendo-lhe, a título gratuito e em caráter definitivo, os 

direitos autorais patrimoniais dela decorrentes, caso não o submeta o referido à publicação no prazo 

de até 90 dias contados a partir da data de _____________ a qual corresponde à entrega da versão 

final do TCC junto à coordenação do curso de Engenharia Civil. 

 

Declaro que a obra cedida é de minha autoria e que assumo, portanto, total responsabilidade pelo seu 

conteúdo. Autorizo, ainda, a publicação em quaisquer meios e suportes existentes, inclusive no site 

do evento, na Internet, e em CD-Rom, bem como a reprodução em outras publicações do evento, a 

comunicação ao público, a edição, a reedição ou a adaptação e a distribuição.  

 

Por ser verdade, firmo o presente e dou fé. 

 

 

 

Manaus, ____de _________________de 2017. 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura Legível 
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Anexo V Ficha de avaliação para monografia : [   ] 1º ARE  (VERSÃO ESCRITA – VALOR 

DE 0 A 10 PONTOS) 

Manaus, ____, de __________, 2017. 

Código do Aluno (Não preencher): 

 

 

 

Turma:  

Título da Monografia: 

 

 

 

 

Orientador: Avaliador: 

 

 

Critérios de avaliação do examinador- cada item avaliado deverá possuir sua pontuação 

fracionada, sendo atribuída de acordo com os seguintes critérios: 

Critério Para item com valor de 1,0 Para item com valor de 2,0 

Não cumprido 0,0 0,0 

Insatisfatório 0,3 0,5 

Satisfatório 0,5 1,0 

Bom  0,7 1,5 

Excelente 1,0 2,0 

Formulário para avaliação da monografia 
Itens avaliados Critérios Nota 

Aplicação de normas da ABNT (1, 0 ponto) 
Foram aplicadas as normas da ABNT na redação do 

trabalho, citações, identificação de figuras, sumário, 

resumo etc. 

[   ]Não cumprido 

[   ]Insatisfatório 

[   ]Satisfatório 

[   ]Bom 

[   ]Excelente 

 

Resumo (1,0 ponto) 
Deve ser avaliada a qualidade do resumo quanto a sua 

representação correta da introdução, objetivo, metodologia, 

resultados, discussão e conclusão. 

[   ]Não cumprido 

[   ]Insatisfatório 

[   ]Satisfatório 

[   ]Bom 

[   ]Excelente 

 

Introdução (1,0 ponto) 
A qualidade das informações contidas neste item deve 

ser avaliada de acordo com a contextualização do tema, 

descrição do assunto de forma sistematizada e coerência 

entre os parágrafos. Deve justificar a execução do 

trabalho, os objetivos traçados e o material e métodos 

utilizados. 

[   ]Não cumprido 

[   ]Insatisfatório 

[   ]Satisfatório 

[   ]Bom 

[   ]Excelente 

 

Objetivos, Metodologia (2, 0 pontos) 
O objetivo geral e os específicos devem estar 

correlacionados com a metodologia que será aplicada. A 

metodologia deve descrever as etapas, processos, técnicas 

que foram empregadas na execução do trabalho de forma clara 

e objetiva, sem haver omissões de informação. 

[   ]Não cumprido 

[   ]Insatisfatório 

[   ]Satisfatório 

[   ]Bom 

[   ]Excelente 

 

Resultados (1, 0 ponto) 
Deve ser avaliada a qualidade da descrição dos resultados, 

a exploração sistematizada dos dados,, relação entre os 

resultados e metodologia 

[   ]Não cumprido 

[   ]Insatisfatório 

[   ]Satisfatório 

[   ]Bom 

[   ]Excelente 

 

Frente  
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Critérios de avaliação do examinador- cada item avaliado deverá possuir sua pontuação 

fracionada, sendo atribuída de acordo com os seguintes critérios: 

Critério Para item com valor de 1,0 Para item com valor de 2,0 

Não cumprido 0,0 0,0 

Insatisfatório 0,3 0,5 

Satisfatório 0,5 1,0 

Bom  0,7 1,5 

Excelente 1,0 2,0 

Formulário para avaliação da monografia (Cont.) 
Itens avaliados Critérios Nota 

Discussão (2,0 pontos) 
A discussão deve ser feita com a utilização do embasamento 

técnico teórico sobre o assunto abordado, deve ser coerente 

e com qualidade relacionada ao tema explorado.  

[   ]Não cumprido 

[   ]Insatisfatório 

[   ]Satisfatório 

[   ]Bom 

[   ]Excelente 

 

Conclusão (1, 0 ponto) 
Deve apresentar a síntese pessoal do aluno, deve responder 

aos objetivos traçados. Deve ser disposta em tópicos (sem 

subnível se sem seções ou capítulos) 

[   ]Não cumprido 

[   ]Insatisfatório 

[   ]Satisfatório 

[   ]Bom 

[   ]Excelente 

 

Referências bibliográficas (1, 0 ponto) 
Todas as citações presentes no corpo do texto devem estar 

devidamente referenciadas ao término do manuscrito no item 

apropriado.  

[   ]Não cumprido 

[   ]Insatisfatório 

[   ]Satisfatório 

[   ]Bom 

[   ]Excelente 

 

 

NOTA ATRIBUÍDA À MONOGRAFIA 

 

 

 

Verso 
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Anexo V-a Ficha de avaliação para monografia : [   ] 2º ARE  (VERSÃO ESCRITA – 

VALOR DE 0 A 5 PONTOS). 

Manaus, ____, de __________, 2016. 

Código do Aluno (Não preencher): 

 

 

 

Turma:  

Título da Monografia: 

 

 

 

 

Orientador: Avaliador: 

 

 

Critérios de avaliação do examinador- cada item avaliado deverá possuir sua pontuação 

fracionada, sendo atribuída de acordo com os seguintes critérios: 

Critério Para item com valor de 0,5 Para item com valor de 1,0 

Não cumprido 0,0 0,0 

Insatisfatório 0,15 0,25 

Satisfatório 0,25 0,5 

Bom  0,35 0,75 

Excelente 0,5 1,0 

Formulário para avaliação da monografia 
Itens avaliados Critérios Nota 

Aplicação de normas da ABNT (0,5 ponto) 
Foram aplicadas as normas da ABNT na redação do 

trabalho, citações, identificação de figuras, sumário, 

resumo etc. 

[   ]Não cumprido 

[   ]Insatisfatório 

[   ]Satisfatório 

[   ]Bom 

[   ]Excelente 

 

Resumo (0,5 ponto) 
Deve ser avaliada a qualidade do resumo quanto a sua 

representação correta da introdução, objetivo, metodologia, 

resultados, discussão e conclusão. 

[   ]Não cumprido 

[   ]Insatisfatório 

[   ]Satisfatório 

[   ]Bom 

[   ]Excelente 

 

Introdução (0,5 ponto) 
A qualidade das informações contidas neste item deve 

ser avaliada de acordo com a contextualização do tema, 

descrição do assunto de forma sistematizada e coerência 

entre os parágrafos. Deve justificar a execução do 

trabalho, os objetivos traçados e o material e métodos 

utilizados. 

[   ]Não cumprido 

[   ]Insatisfatório 

[   ]Satisfatório 

[   ]Bom 

[   ]Excelente 

 

Objetivos, Metodologia (1, 0 ponto) 
O objetivo geral e os específicos devem estar 

correlacionados com a metodologia que será aplicada. A 

metodologia deve descrever as etapas, processos, técnicas 

que foram empregadas na execução do trabalho de forma clara 

e objetiva, sem haver omissões de informação. 

[   ]Não cumprido 

[   ]Insatisfatório 

[   ]Satisfatório 

[   ]Bom 

[   ]Excelente 

 

Resultados (0,5 ponto) 
Deve ser avaliada a qualidade da descrição dos resultados, 

a exploração sistematizada dos dados,, relação entre os 

resultados e metodologia 

[   ]Não cumprido 

[   ]Insatisfatório 

[   ]Satisfatório 

[   ]Bom 

[   ]Excelente 

 

Frente  
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Critérios de avaliação do examinador- cada item avaliado deverá possuir sua pontuação 

fracionada, sendo atribuída de acordo com os seguintes critérios: 

Critério Para item com valor de 0,5 Para item com valor de 1,0 

Não cumprido 0,0 0,0 

Insatisfatório 0,15 0,25 

Satisfatório 0,25 0,5 

Bom  0,35 0,75 

Excelente 0,5 1,0 

Formulário para avaliação da monografia (Cont.) 
Itens avaliados Critérios Nota 

Discussão (1,0 ponto) 
A discussão deve ser feita com a utilização do embasamento 

técnico teórico sobre o assunto abordado, deve ser coerente 

e com qualidade relacionada ao tema explorado.  

[   ]Não cumprido 

[   ]Insatisfatório 

[   ]Satisfatório 

[   ]Bom 

[   ]Excelente 

 

Conclusão (0,5 ponto) 
Deve apresentar a síntese pessoal do aluno, deve responder 

aos objetivos traçados. Deve ser disposta em tópicos (sem 

subnível) 

[   ]Não cumprido 

[   ]Insatisfatório 

[   ]Satisfatório 

[   ]Bom 

[   ]Excelente 

 

Referências bibliográficas (0,5 ponto) 
Todas as citações presentes no corpo do texto devem estar 

devidamente referenciadas ao término do manuscrito no item 

apropriado.  

[   ]Não cumprido 

[   ]Insatisfatório 

[   ]Satisfatório 

[   ]Bom 

[   ]Excelente 

 

NOTA ATRIBUÍDA À MONOGRAFIA 

 

 

 

 

Verso 
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Anexo V-b Ficha de avaliação do TCC (monografia) – 2º ARE (DEFESA ORAL – VALOR DE 

0 A 5, 0 PONTOS) 

Nome do Aluno: 

 

Turma:  

Título da Monografia: 

 

 

Orientador: Avaliador: 

 

Critérios de avaliação do examinador- cada item avaliado deverá possuir sua pontuação 

fracionada, sendo atribuída de acordo com os seguintes critérios: 

Critério Para item com valor de 0,5 Para item com valor de 1,0 

Não cumprido 0,0 0,0 

Insatisfatório 0,15 0,25 

Satisfatório 0,25 0,5 

Bom  0,35 0,75 

Excelente 0,5 1,0 

Formulário para avaliação da Apresentação 
Itens avaliados Critérios Nota 

Postura durante a apresentação (0,5 ponto) 
Deve ser avaliada a postura e desenvoltura do aluno 

durante a apresentação e durante a arguição realizada pela 

banca examinadora. 

[   ]Não cumprido 

[   ]Insatisfatório 

[   ]Satisfatório 

[   ]Bom 

[   ]Excelente 

 

Qualidade do material de apoio (1,0 ponto) 
Avaliar a qualidade dos slides, imagens, gráficos, 

vídeo, modelo e demais materiais utilizados como apoio na 

realização da apresentação 

[   ]Não cumprido 

[   ]Insatisfatório 

[   ]Satisfatório 

[   ]Bom 

[   ]Excelente 

 

Estruturação do conteúdo durante a apresentação (1,0 ponto) 
Deve ser avaliado a estruturação da informação 

exposta, lógica na transição de slides, qualidade da 

informação transmitida e relevância científica de conteúdo. 

[   ]Não cumprido 

[   ]Insatisfatório 

[   ]Satisfatório 

[   ]Bom 

[   ]Excelente 

 

Cumprimento do tempo (0,5 ponto) 
Em caso de não cumprir o tempo mínimo ou máximo deverá ser 

considerado não cumprido e atribuído nota 0,0, em caso de 

cumprido deverá ser atribuída a nota 0,5 ponto 

[   ]Não cumprido 

[   ]Cumprido 

 

Coerência entre a apresentação com a monografia (1, 0 ponto) 
Avaliar a coerência entre o conteúdo exposto durante a 

apresentação com o manuscrito monográfico. Deve ser 

verificado se há adição, subtração ou alteração de 

informações 

[   ]Não cumprido 

[   ]Insatisfatório 

[   ]Satisfatório 

[   ]Bom 

[   ]Excelente 

 

Arguição realizada pela banca examinadora (1,0 ponto) 
Avaliar o acerto, coerência e relevância científica entre 

as respostas informadas pelo aluno e o tema abordado 

[   ]Não cumprido 

[   ]Insatisfatório 

[   ]Satisfatório 

[   ]Bom 

[   ]Excelente 

 

Nota  atribuída a apresentação 
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Anexo VI  Ficha de avaliação para projeto de engenharia: [    ] 1º ARE  

Manaus, ____, de ______________, 2016.  

Código do Aluno (Não preencher): 

 

 

 

Turma:  

Título do Projeto de Engenharia : 

 

 

 

 

Orientador: Avaliador: 

 

 

Critérios de avaliação do examinador- cada item avaliado deverá possuir sua pontuação 

fracionada, sendo atribuída de acordo com os seguintes critérios: 

Critério Para item com valor de 1,0 Para item com valor de 2,0 

Não cumprido 0,0 0,0 

Insatisfatório 0,3 0,5 

Satisfatório 0,5 1,0 

Bom  0,7 1,5 

Excelente 1,0 2,0 

Formulário para avaliação do Projeto de Engenharia 
Itens avaliados Critérios Nota 

Aplicação de normas da ABNT (1, 0 ponto) 
Foram aplicadas as normas da ABNT na redação do 

trabalho, citações, identificação de figuras, sumário, 

resumo etc. 

[   ]Não cumprido 

[   ]Insatisfatório 

[   ]Satisfatório 

[   ]Bom 

[   ]Excelente 

 

Resumo (1,0 ponto) 
Deve ser avaliada a qualidade do resumo quanto a sua 

representação correta da Apresentação, objetivo, 

metodologia e tempo de execução e custos. 

[   ]Não cumprido 

[   ]Insatisfatório 

[   ]Satisfatório 

[   ]Bom 

[   ]Excelente 

 

Apresentação/Justificativa (1,0 ponto) 
A qualidade das informações contidas neste item deve 

ser avaliada de acordo com a contextualização do tema, 

descrição do assunto de forma sistematizada e coerência 

entre os parágrafos. Deve justificar a execução do projeto, 

os objetivos traçados e a metodologia utilizados. 

[   ]Não cumprido 

[   ]Insatisfatório 

[   ]Satisfatório 

[   ]Bom 

[   ]Excelente 

 

Objetivo, Metodologia (2, 0 pontos) 
O objetivo deve estar correlacionado com a metodologia que 

será aplicada. A metodologia deve descrever as etapas, 

processos, técnicas que serão empregadas na execução do 

projeto de forma clara e objetiva, sem haver omissões de 

informação. A memória de cálculo é obrigatória, bem como 

quando for necessário a ilustração por meio de plotagens. 

[   ]Não cumprido 

[   ]Insatisfatório 

[   ]Satisfatório 

[   ]Bom 

[   ]Excelente 

 

Cronograma de atividades (2, 0 pontos) 
Deve ser avaliado o tempo de execução de cada etapa 

prevista do projeto, as relações de interdependência (se 

houver). Deve estar vinculado à metodologia apresentada. 

[   ]Não cumprido 

[   ]Insatisfatório 

[   ]Satisfatório 

[   ]Bom 

[   ]Excelente 

 

Frente   
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Critérios de avaliação do examinador- cada item avaliado deverá possuir sua pontuação 

fracionada, sendo atribuída de acordo com os seguintes critérios: 

Critério Para item com valor de 1,0 Para item com valor de 2,0 

Não cumprido 0,0 0,0 

Insatisfatório 0,3 0,5 

Satisfatório 0,5 1,0 

Bom  0,7 1,5 

Excelente 1,0 2,0 

Formulário para avaliação do Projeto de Engenharia (Cont.) 
Itens avaliados Critérios Nota 

Cronograma de custos do projeto (2,0 pontos) 
Deve ser elaborado com orçamentos reais e/ou base padrão de 

mercado. Deve ter BDIe mandatoriamente serviços e materiais 

descritos e vinculados à metodologia.  

[   ]Não cumprido 

[   ]Insatisfatório 

[   ]Satisfatório 

[   ]Bom 

[   ]Excelente 

 

Referências bibliográficas (1, 0 ponto) 
Todas as citações presentes no corpo do texto devem estar 

devidamente referenciadas ao término do manuscrito no item 

apropriado.  

[   ]Não cumprido 

[   ]Insatisfatório 

[   ]Satisfatório 

[   ]Bom 

[   ]Excelente 

 

 

 

 

NOTA ATRIBUÍDA AO PROJETO DE ENGENHARIA 

 

 

 

 

Verso 
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Anexo VI – a - Ficha de avaliação do TCC (projeto de engenharia) – 2º ARE (DEFESA 

ORAL) 

Nome do Aluno: 

 

Turma:  

Título do projeto de engenharia: 

 

 

Orientador: Avaliador: 

 

Critérios de avaliação do examinador- cada item avaliado deverá possuir sua pontuação 

fracionada, sendo atribuída de acordo com os seguintes critérios: 

Critério Para item com valor de 1,0 Para item com valor de 2,0 

Não cumprido 0,0 0,0 

Insatisfatório 0,3 0,5 

Satisfatório 0,5 1,0 

Bom  0,7 1,5 

Excelente 1,0 2,0 

Formulário para avaliação da Apresentação 
Itens avaliados Critérios Nota 

Postura durante a apresentação (1, 0 ponto) 
Deve ser avaliada a postura e desenvoltura do aluno 

durante a apresentação e durante a arguição realizada pela 

banca examinadora. 

[   ]Não cumprido 

[   ]Insatisfatório 

[   ]Satisfatório 

[   ]Bom 

[   ]Excelente 

 

Qualidade do material de apoio (2,0 pontos) 
Avaliar a qualidade das imagens, gráficos, tabelas, 

modelos e demais materiais utilizados como apoio na 

realização da apresentação. 

[   ]Não cumprido 

[   ]Insatisfatório 

[   ]Satisfatório 

[   ]Bom 

[   ]Excelente 

 

Estruturação do conteúdo durante a apresentação (2,0 pontos) 
Deve ser avaliado a estruturação da informação 

exposta, lógica, qualidade da informação transmitida e 

relevância de conteúdo. 

[   ]Não cumprido 

[   ]Insatisfatório 

[   ]Satisfatório 

[   ]Bom 

[   ]Excelente 

 

Cumprimento do tempo (1, 0 ponto) 
Em caso de não cumprir o tempo mínimo ou máximo deverá ser 

considerado não cumprido e atribuído nota 0,0, em caso de 

cumprido deverá ser atribuída a nota de 0,5 ponto 

[   ]Não cumprido 

[   ]Cumprido 

 

Coerência para o conteúdo técnico apresentado (2, 0 pontos) 
Avaliar a coerência entre o conteúdo exposto durante a 

apresentação. Objetivo deve ser possível de ser realizado 

com a metodologia proposta, tempos de execução e custos 

devem estar coerentes com a metodologia apresentada e devem 

ser atrativos para o mercado.  

[   ]Não cumprido 

[   ]Insatisfatório 

[   ]Satisfatório 

[   ]Bom 

[   ]Excelente 

 

Arguição realizada pelo avaliador (2,0 pontos) 
Avaliar o acerto, coerência e relevância entre as respostas 

informadas pelo aluno e o tema abordado 

[   ]Não cumprido 

[   ]Insatisfatório 

[   ]Satisfatório 

[   ]Bom 

[   ]Excelente 

 

Nota  atribuída à apresentação 
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