
 

 

 

 

NORMAS DE TRABALHO DE GRADUAÇÃO 

 

CAPÍTULO I  

Da concepção do trabalho de graduação 

Art. 1º O Trabalho de Graduação está previsto para ser desenvolvido em duas 

disciplinas: Trabalho de Graduação I e Trabalho de Graduação II, respectivamente no 9º 

e 10º semestres. Tem caráter obrigatório e individual, e deverá ser desenvolvido, sob 

orientação de um professor, na forma de uma das seguintes atividades: projeto, trabalho 

de síntese e integração dos conhecimentos adquiridos em disciplinas anteriores ou 

desenvolvimento de pesquisa. O tema recairá sobre uma das áreas de formação do 

engenheiro civil e será proposto pelo aluno de acordo com seu interesse, com 

concordância do orientador. As disciplinas Trabalho de Graduação I e II poderão ser 

desenvolvidas na modalidade de ensino a distância com, pelo menos, três encontros 

presenciais em cada disciplina, tendo em vista que o aluno poderá estar estagiando em 

outro município, fora do Estado ou até mesmo do País. O Colegiado de Curso deverá 

estabelecer regras específicas para a operacionalização do Trabalho de Graduação.  

 

Art. 2º Trabalho de Graduação I - Disciplina obrigatória, com dois créditos, prevista 

para o 9º semestre do curso. A escolha do tema, o planejamento do trabalho, bem como 

a revisão bibliográfica pertinente, deverão ser desenvolvidos nesta disciplina, 

constituindo o Projeto do Trabalho de Graduação. No final do semestre, o aluno deverá 

apresentar o Projeto do Trabalho de Graduação, diante de Banca Examinadora, 

composta de, pelo menos, três membros. 

 

Art. 3º Trabalho de Graduação II - Disciplina obrigatória, com dois créditos, prevista 

para o 10º semestre do curso. Nesta disciplina, o trabalho será efetivamente 

desenvolvido e materializado na forma de uma monografia que, ao ser finalizada, 

deverá ser defendida oralmente pelo aluno perante uma Banca Examinadora, composta 

de, pelo menos, três membros. 

 

CAPÍTULO II 

Da legislação 

Art. 4º Todo material científico produzido durante o Trabalho de Graduação será 

considerado de domínio público, respeitando-se os direitos autorais, conforme disposto 

no Código Civil, Lei Ordinária n° 9610 de 19 de fevereiro de 1998. 

 

CAPÍTULO III 

Dos objetivos 

Art. 5º São objetivos específicos do Trabalho de Graduação: 

I. Propiciar ao discente o aprofundamento temático, o estímulo à produção científica e o  

aprimoramento da capacidade de interpretação e crítica; 

II. Possibilitar ao discente a reflexão acerca de suas concepções sobre o conhecimento 

científico e as inter-relações com a prática profissional; 

III. Propiciar ao discente a apropriação, elaboração e produção do conhecimento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

Da metodologia 

 

Art. 6º O Projeto de Trabalho de Graduação e o Trabalho de Graduação deverão seguir 

os modelos sugeridos no manual de normas para redação de trabalhos da UFPel.  

a) Na Disciplina de Trabalho de Graduação I, ocorre escolha do tema, a revisão 

bibliográfica pertinente, bem como o planejamento do trabalho. O Projeto de Trabalho 

de Graduação é composto pelos capítulos de: Introdução (Justificativa, Objetivos e 

Hipótese), Revisão da Literatura e Metodologia (Material e Métodos);  

b) A Disciplina de Trabalho de Graduação II poderá ser desenvolvida em dois formatos: 

em nível de descrição tradicional, sendo o trabalho composto pelos capítulos de: 

Introdução (Justificativa, Objetivos e Hipótese), Revisão da Literatura, Metodologia 

(Material e Métodos), Resultados e Discussões, Conclusões ou Considerações Finais;  

ou em nível de descrição artigo, sendo o trabalho composto pelos capítulos de: 

Introdução (Justificativa, Objetivos e Hipótese), Revisão da Literatura, Metodologia 

(Material e Métodos), Artigo (segundo norma da revista ou congresso), Resumo 

expandido para o CIC (segundo norma do congresso – opcional) e Conclusões ou 

Considerações Finais (opcional); 

Art. 7º A temática e o objeto do estudo devem ser definidos a partir do interesse comum 

entre o discente e o docente orientador, devendo o trabalho estar vinculado, sempre que 

possível, à área de atuação do docente; 

Art. 8º A distribuição de discentes por docente orientador ocorrerá respeitando o 

interesse dos discentes e disponibilidade dos docentes orientadores, considerando o 

limite de carga horária do docente e a linha de pesquisa adotada por ele; 

Art. 9º O Trabalho de Graduação I e o Trabalho de Graduação II devem ser realizados 

individualmente pelos discentes, ressaltando que os casos omissos serão resolvidos pela 

Comissão do Trabalho de Graduação; 

Art. 10 A responsabilidade pela elaboração do Trabalho de Graduação I e do Trabalho 

de Graduação II é exclusiva do discente, o que não exime o docente de desempenhar, 

adequadamente as seguintes atribuições: 

a) Definir a profundidade com que o tema terá que ser abordado; 

b) Orientar técnica e pedagogicamente o discente no processo de construção, execução e 

elaboração do Trabalho de Graduação; 

c) Cumprir em conjunto com seu orientando, cronogramas e prazos previamente 

estabelecidos na disciplina; 

d) Conferir as versões preliminar e final do Trabalho de Graduação, verificando se as 

correções sugeridas pela banca de avaliação foram incorporadas; 

e) Presidir a banca de avaliação do Trabalho de Graduação I e Trabalho de Graduação II 

de seu orientando. 

Art. 11 Ao discente compete: 

a) Frequentar assiduamente o cronograma de orientações agendadas em comum acordo 

com o docente orientador; 

b) Justificar eventuais ausências às reuniões de orientação no prazo legal, ressaltando 

que a ausência corresponde a uma falta; 

c) Cumprir rigorosamente cronograma e prazos da disciplina; 

d) Elaborar o projeto do Trabalho de Graduação I e o Trabalho de Graduação II de 

acordo com as normas técnicas constantes no manual de normas para redação de 

trabalhos da UFPel; 

 

 



 

 

 

e) Manter contato periódico com o seu docente orientador de Trabalho de Graduação, 

informando o andamento de seu trabalho, bem como, dificuldades que possam ser 

superadas ao longo da sua construção e elaboração; 

f) Apresentar o Trabalho de Graduação I e o Trabalho de Graduação II para banca 

avaliadora, de acordo com os prazos estabelecidos em cronograma próprio da disciplina; 

g) Realizar as correções sugeridas pela banca, após a apresentação de seu Trabalho de 

Graduação; 

h) Arcar com os custos dos recursos elencados no projeto de seu Trabalho de 

Graduação; 

 

 

CAPÍTULO V 

Da avaliação do Trabalho de Graduação 

Art. 12 Para serem aprovados no Trabalho de Graduação I e Trabalho de Graduação II, 

os discentes deverão preencher os seguintes requisitos mínimos: 

I. Ter o Trabalho de Graduação apresentado e aprovado na disciplina de Trabalho de 

Graduação I e Trabalho de Graduação II; 

II. Apresentar frequência igual ao superior a 75% nas atividades propostas pela 

disciplina; 

III. Apresentar o Trabalho de Graduação I e o Trabalho de Graduação II perante banca 

de avaliação e entregar versão final corrigida no prazo estipulado pela banca; 

IV. O Trabalho de Graduação I e o Trabalho de Graduação II serão avaliados pelos 

conceitos: aprovado ou reprovado; 

§ 1° A frequência será atribuída em função da participação nos encontros e reuniões 

programadas pelo docente orientador, comprovada através da planilha de 

assessoramento; 

§ 2° Caberá ao orientador avaliar o conteúdo teórico-metodológico do projeto do 

Trabalho de Graduação. 

Art. 13 Semestralmente os professores responsáveis pelas disciplinas Trabalho de 

Graduação I e II determinarão as semanas em que ocorrerão as defesas. O discente deve 

eleger uma data, dentro das semanas designadas, em concordância com o docente 

orientador, e deve comunicar a data da defesa ao responsável pelas disciplinas com no 

mínimo 30 dias de antecedência; 

Art. 14 O prazo para o discente entregar o trabalho ao docente orientador é de até 21 

dias antes da data da defesa, para que sejam executados eventuais ajustes e correções 

sugeridos pelo docente orientador, antes do encaminhamento do trabalho à banca 

avaliadora. 

Art. 15 Para a avaliação do Trabalho de Graduação I e Trabalho de Graduação II 

deverão ser usados os critérios constantes nas planilhas de avaliação, em anexo. 

Art. 16 O Trabalho de Graduação será apresentado para banca avaliadora, composta 

pelo orientador, que presidirá a mesma, e por outros dois membros designados sendo:  

a) Para Trabalho de Graduação desenvolvido em nível de descrição tradicional, um 

docente do curso de Engenharia Civil da UFPEL, obrigatoriamente, e um docente ou 

um profissional em área correlata ao trabalho proposto, com pelo menos 3 (três) anos de 

experiência.  

b) Para Trabalho de Graduação desenvolvido em nível de descrição artigo, 2 (dois) 

docentes com atuação na área do trabalho, obrigatoriamente. 

 

 

 



 

 

 

 § 1º Os membros da banca receberão portaria de participação em banca. 

Art. 17 Quando for designada a banca de avaliação, deverá ser indicado um membro 

suplente da própria universidade, encarregado de substituir qualquer dos titulares em 

caso de impedimento dos demais; 

Art. 18 Os membros da banca serão convidados pelo docente e discente, respeitando-se 

a equidade do número de indicações de cada docente, de acordo com suas áreas de 

interesse; 

Art. 19 A banca de avaliação somente poderá executar seus trabalhos com três membros 

presentes, não podendo dois deles, ser orientador e o coorientador; 

Art. 20 Em caso de impedimento de algum membro da banca e do suplente, esta deverá 

ser agendada para outra data; 

Art. 21 O Trabalho de Graduação I e o Trabalho de Graduação II, tendo sido liberados 

pelo docente orientador, devem ser entregues aos membros das bancas de avaliação no 

mínimo sete dias antes da data de defesa; 

§1° O discente é responsável por encaminhar o trabalho impresso para os membros da 

banca, após a liberação pelo docente orientador; 

Art. 22 Serão utilizadas, para a atribuição do conceito, fichas de avaliação individuais 

por avaliador; 

Art. 23 O trabalho será avaliado pelos membros da banca, excluindo-se o docente 

orientador, com conceito aprovado ou reprovado.  

Art. 24 A banca de avaliação, após a apresentação, poderá sugerir ao discente que 

reformule aspectos de seu Trabalho de Graduação. No caso do Trabalho de Graduação 

II o discente terá o prazo máximo de 20 dias para a apresentação das alterações 

solicitadas; 

§1° O docente orientador é responsável pela verificação da execução, pelo discente, das 

alterações sugeridas pela banca no Trabalho de Graduação I e Trabalho de Graduação 

II, e pelo encaminhamento ao responsável pela disciplina da ata de defesa, com a 

respectiva nota final obtida pelo discente. No caso do Trabalho de Graduação II, a 

entrega da ata é condicionada à conferência da execução das correções sugeridas pela 

banca; 

Art. 25 Após a entrega do Trabalho de Graduação II com as alterações sugeridas pela 

banca, o orientador deverá proceder à verificação das alterações no trabalho. O 

orientador ficará responsável por encaminhar o Trabalho para o professor responsável 

pela disciplina de Trabalho de Graduação II, em formato PDF gravado em cd com capa 

conforme Manual Normas UFPel trabalhos acadêmicos e com Termo de Autorização 

para inserir Trabalho Acadêmico na Base de Dados da UFPel assinado (contido no 

Manual de Normas UFPel trabalhos acadêmicos). 

Art. 26 As normas de apresentação do Trabalho de Graduação I e Trabalho de 

Graduação II são: 

I – O discente terá até 20 minutos para apresentação do Trabalho de Graduação I e até 

30 minutos para apresentação do Trabalho de Graduação II; 

II – Para arguição da banca serão destinados até 20 minutos por membro, excluindo o 

orientador; 

III – Para a discussão da banca e fechamento da nota final serão destinados 10 minutos.  

 

CAPÍTULO VI 

Das disposições finais 

Art. 27 Os casos omissos nesta normativa serão resolvidos pela comissão do Trabalho 

de Graduação, com possibilidade de consulta ao Colegiado do Curso de Engenharia 

Civil; 



 

 

Esta normativa entra em vigor para o Curso 

de Engenharia civil da UFPel no semestre 2016/2 

 


