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REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM 1 
ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – FAUUFRJ 2 

DOCUMENTO APROVADO NA CONGREGAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE 11/03/2020, 3 
VÁLIDO PARA O ANO DE 2020 4 

1. PRINCÍPIOS GERAIS 5 

Este documento contém a regulamentação da FAUUFRJ para o Trabalho de Conclusão de Curso, aqui 6 
intitulado Trabalho Final de Graduação (TFG). 7 

Os princípios gerais que norteiam a organização do TFG seguem a tradição do ensino da FAUUFRJ e 8 
se coadunam com o texto do artigo art. 9o da Resolução MEC-CNE-CES no 2, de 17 de junho de 2010, 9 
que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, 10 
alterando dispositivos da Resolução CNE/CES no 6, de 2006, abaixo transcrito. 11 

Art. 9o – O Trabalho de Curso é componente curricular obrigatório e realizado ao 12 
longo do último ano de estudos, centrado em determinada área teórico-prática ou 13 
de formação profissional, como atividade de síntese e integração de conhecimento 14 
e consolidação das técnicas de pesquisa, e observará os seguintes preceitos: 15 

I - trabalho individual, com tema de livre escolha do aluno, obrigatoriamente 16 
relacionado com as atribuições profissionais; 17 

II - desenvolvimento sob a supervisão de professor orientador, escolhido pelo 18 
estudante entre os docentes do curso, a critério da Instituição; 19 

Parágrafo único. A instituição deverá emitir regulamentação própria, aprovada 20 
pelo seu Conselho Superior Acadêmico, contendo, obrigatoriamente, critérios, 21 
procedimentos e mecanismo de avaliação, além das diretrizes e técnicas 22 
relacionadas com sua elaboração. 23 

Interpreta-se a definição da área “teórico-prática” a partir da perspectiva do próprio campo de 24 
conhecimento – das ciências sociais aplicadas, onde, quaisquer propostas de realização contemplem 25 
um embasamento teórico reflexivo que permita compreender as necessidades do ser humano para 26 
possibilitar a concepção e construção de melhores espaços – reconhecíveis, duráveis, socialmente 27 
relevantes, inovadores, sustentáveis etc. Neste estudo de um ano, com elevado grau de 28 
complexidade, o(a) estudante da FAUUFRJ, dentro desta abordagem teórico-prática, pode dar 29 
diferentes destaques ao seu processo de desenvolvimento, dedicando-se de modo mais enfatizado: 30 

• à reflexão teórica para o aprofundamento de tema ou questão pertinente ao campo da 31 
Arquitetura e do Urbanismo, gerando um documento com um perfil monográfico; 32 

• ao experimento laboratorial motivado por questões relacionadas com a solução de um 33 
determinado problema arquitetônico ou urbanístico, gerando modelos reais ou virtuais e 34 
um documento descritivo (gráfico e textual) do processo; 35 

• à concepção de um projeto, observando a variedade dos campos de atuação – arquitetura 36 
das edificações, arquitetura de interiores, arquitetura paisagística, planejamento urbano, 37 
desenho urbano – gerando um conjunto de documentos, essencialmente gráficos. 38 
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Entende-se aqui como campos de atuação aqueles previstos na Lei 12.378 de 31 de dezembro de 39 
2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo, descritos em seu Art. 2º. 40 

O tema, que abarca a questão lançada pelo(a) estudante a ser resolvida, é de livre escolha deste(a). 41 
No entanto, sua pertinência como trabalho final de curso e a melhor forma de abordá-lo são 42 
questões que precisam estar alinhadas com o Projeto Político Pedagógico do Curso e, 43 
consequentemente, com os princípios de formação da FAUUFRJ. 44 

É direito do(a) estudante a livre escolha de seu(sua) orientador(a), observando não só a relação 45 
interpessoal, mas, principalmente, o vínculo do tema escolhido com a atuação do(a) docente – 46 
projetos e pesquisas desenvolvidos, artigos publicados, ações de extensão, disciplinas ministradas, 47 
patentes etc. 48 

O Trabalho Final de Graduação, desenvolvido em um ano, cumpre os componentes curriculares 49 
obrigatórios FAW590 e FAWX01, o último finalizado após a conclusão de todos os demais requisitos 50 
curriculares do curso. 51 

2. OBJETIVOS 52 

O objetivo geral do trabalho é representar a prontidão do(a) estudante para o exercício profissional 53 
da Arquitetura e do Urbanismo, de modo alinhado com o Projeto Pedagógico do Curso. 54 

Os objetivos específicos do trabalho devem 55 

• refletir a capacidade criativa e habilidade de inovação do(a) estudante para formular e 56 
responder questões inerentes ao campo da Arquitetura e Urbanismo; 57 

• demonstrar a complexidade, relevância e atualidade do objeto selecionado; 58 
• explicitar a construção do embasamento teórico-conceitual e metodológico, e as metas para 59 

o seu pleno desenvolvimento; 60 
• evidenciar a adequação dos recursos técnicos de representação, ao objeto de estudo; 61 
• demonstrar sua exequibilidade técnica, justificando a não pertinência desta em situações 62 

extremas de experimentação e inovação. 63 

3. ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÕES 64 

O TFG é avaliado em 4 (quatro) momentos. O componente curricular FAW590 é avaliado pelo Plano 65 
de Intenção e Plano Conceitual e o componente curricular FAWX01 é avaliado pelo Estudo 66 
Preliminar e Estudo Final. 67 

O grau final de FAW590 é calculado do seguinte modo: (NPI + NPC*3) / 4. Onde NPI é o grau do 68 
Plano de Intenção e NPC é o grau do Plano Conceitual. É aprovado o(a) estudante com grau final 69 
igual ou superior a 5,0 (cinco). 70 

O grau final de FAWX01 é calculado do seguinte modo: (NEP + NEF*3) / 4. Onde NEP é o grau da 71 
Etapa Preliminar e NEF é o grau da Etapa Final. É aprovado o(a) estudante com grau final igual ou 72 
superior a 5,0 (cinco). 73 

Todas as etapas de desenvolvimento e avaliações cumprem o calendário de TFG do respectivo 74 
período letivo, divulgado no início do mesmo, definido pela Comissão Coordenadora do TFG em 75 
consonância com o calendário acadêmico da UFRJ, definido pelo CONSUNI. 76 
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Os documentos exigidos para cada etapa são específicos de cada ênfase (teórica, 77 
experimental/laboratorial e projetual) e campo de atuação, definidos pela Comissão Coordenadora 78 
do TFG, apresentados no início de cada semestre. 79 

3.1. PLANO DE INTENÇÃO  80 

O Plano de Intenção inclui, de modo sucinto: 81 

• apresentação e justificativa do tema; 82 
• definição do objetivo geral e dos objetivos específicos; 83 
• definição do objeto evidenciando o campo de atuação; 84 
• apresentação dos métodos conforme a ênfase do trabalho; 85 
• cronograma geral das etapas de desenvolvimento do trabalho;   86 
• bibliografia básica relacionada à ênfase e ao campo. 87 

O Plano de Intenções é avaliado por dois avaliadores internos, isto é, docentes ativos da FAUUFRJ, 88 
dos quais ao menos um(a) docente permanente, arquiteto(a) e urbanista. O Documento de 89 
Avaliação do Plano de Intenções apresenta todos os critérios para análise e recomendações, sendo o 90 
grau final a média aritmética dos graus atribuídos, de 0 a 10, por cada avaliador(a). 91 

A entrega e a avaliação são digitais e cada avaliador(a) recebe no máximo 4 (quatro) Planos de 92 
Intenção para avaliar.  93 

A composição dos avaliadores é atribuição da Comissão Coordenadora do TFG. 94 

3.2. PLANO CONCEITUAL 95 

O Plano Conceitual inclui, de modo detalhado: 96 

• antecedentes curriculares de livre escolha e extracurriculares (atividades complementares, 97 
intercâmbio, mobilidade e extensão) que demonstrem a trajetória do(a) estudante; 98 

• 2 (dois) Relatórios de presença como ouvinte em Banca Avaliadora de Etapa Final de TFG, 99 
segundo o formulário desenvolvido pela Comissão Coordenadora do TFG; 100 

• apresentação e justificativa do tema; 101 
• definição do objetivo geral e dos objetivos específicos; 102 
• definição do objeto evidenciando o campo de atuação; 103 
• conceituação e embasamento teórico; 104 
• apresentação dos métodos conforme a ênfase do trabalho; 105 
• demonstração da aplicabilidade dos métodos; 106 
• definição de todas as etapas desenvolvidas para o Produto Preliminar e para o Produto Final, 107 

incluindo a importância das mesmas, descrição dos métodos utilizados e referências; 108 
• referências bibliográficas teóricas e metodológicas. 109 

O Plano Conceitual é avaliado presencialmente por uma banca examinadora composta pelo(a) 110 
orientador(a) ou orientadores(as) (conforme o caso), dois avaliadores internos, isto é, docentes 111 
ativos da FAUUFRJ, dos quais ao menos um(a) docente permanente da FAUUFRJ, arquiteto(a) e 112 
urbanista. A banca é de natureza pública, exceto nos momentos reservados à deliberação, quando 113 
pode solicitar a retirada do público e do(a) estudante. O(A) orientador(a), ou orientadores(as), 114 
preside(m) e coordena(m) a banca. 115 
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A banca examinadora recebe o Documento de Avaliação do Plano Conceitual, desenvolvido pela 116 
Comissão Coordenadora do TFG, contendo a orientação para os procedimentos, critérios de 117 
avaliação e registro dos graus. 118 

O grau final é a média aritmética dos graus atribuídos, de 0 a 10, pelos membros da banca 119 
examinadora, sendo que o orientador(a) e ou orientadores(as) atribue(m) um único grau. 120 

A composição da banca examinadora é atribuição da Comissão Coordenadora do TFG. 121 

3.3. ETAPA PRELIMINAR 122 

O Etapa Preliminar inclui 123 

• Plano Conceitual revisado; 124 
• documentos específicos, pertinentes a cada ênfase (teórica, laboratorial e projetual) e 125 

campo de atuação, os quais demandam representações e aprofundamentos diferenciados, 126 
caso a caso. As diretrizes/orientações sugeridas para a entrega são desenvolvidas pela 127 
Comissão Coordenadora de TFG. 128 

A Etapa Preliminar é avaliada presencialmente por uma banca examinadora composta pelo(a) 129 
orientador(a) ou orientadores(as) (conforme o caso), dois avaliadores internos, isto é, docentes 130 
ativos da FAUUFRJ, dos quais ao menos um(a) docente permanente da FAUUFRJ, arquiteto(a) e 131 
urbanista e um avaliador(a) externo(a). A banca é de natureza pública, exceto nos momentos 132 
reservados à deliberação, quando pode solicitar a retirada do público e do(a) estudante. O(A) 133 
orientador(a), ou orientadores(as), preside(m) e coordena(m) a banca. 134 

A banca examinadora recebe o Documento de Avaliação do Etapa Preliminar, desenvolvido pela 135 
Comissão Coordenadora do TFG, contendo a orientação para os procedimentos, critérios de 136 
avaliação e registro dos graus. 137 

O grau final é a média aritmética dos graus atribuídos, de 0 a 10, pelos membros da banca 138 
examinadora, sendo que o orientador(a) e ou orientadores(as) atribue(m) um único grau. 139 

A composição da banca examinadora é atribuição da Comissão Coordenadora do TFG. 140 

3.4. ETAPA FINAL 141 

A Etapa Final inclui a revisão do material apresentado na etapa anterior de avaliação e seu 142 
aprofundamento e maior desenvolvimento de acordo com os exemplos sugeridos pela Comissão 143 
Coordenadora de TFG para a entrega final do trabalho. 144 

O produto da Etapa Final é avaliado presencialmente por uma banca examinadora composta pelo(a) 145 
orientador(a), ou orientadores(as) (conforme o caso), dois avaliadores internos, isto é, docentes 146 
ativos da FAUUFRJ, dos quais ao menos um(a) docente permanente da FAUUFRJ, arquiteto(a) e 147 
urbanista e um avaliador(a) externo(a). A banca é de natureza pública, exceto nos momentos 148 
reservados à deliberação, quando pode solicitar que o público e o(a) estudante se retirem. O(A) 149 
orientador(a) e ou orientadores(as) preside e coordena a banca. 150 

A banca examinadora recebe o Documento de Avaliação do Estudo Final, desenvolvida pelo 151 
Comissão Coordenadora de TFG, contendo a orientação para os procedimentos, critérios de 152 
avaliação e registro dos graus. 153 

O grau final é a média aritmética dos graus atribuídos, de 0 a 10, por cada um dos membros da 154 
banca examinadora, sendo que o orientador e ou orientadores atribui(em) um único grau. 155 
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A composição da banca examinadora é atribuição da Comissão Coordenadora do TFG. 156 

4. COMISSÃO COORDENADORA DO TFG 157 

4.1. CONSTITUIÇÃO, COMPOSIÇÃO E RENOVAÇÃO 158 

A Comissão Coordenadora do TFG é vinculada à Diretoria Adjunta de Graduação e composta por: 159 

• Diretor(a) Adjunto(a) de Graduação - Presidente da Comissão; 160 
• 4 docentes Associados ou Titulares; 161 
• 4 docentes Adjuntos; 162 
• Coordenador(a) Operacional de Ciclos Acadêmicos; 163 
• 1 representante dos estudantes inscritos em FAW590; 164 
• 1 representante dos estudantes inscritos em FAWX01. 165 

Os membros docentes são indicados pela Diretoria Adjunta de Graduação, no mínimo 3/4 de 166 
arquiteto(a)s e urbanistas, renovados a cada dois anos, podendo ter uma recondução. Os membros 167 
discentes são indicados por seus pares, renovados a cada semestre. Todos os membros são 168 
aprovados em Congregação.  169 

O(A) docente é indicado(a) visando a melhor composição da Comissão Coordenadora do TFG, a 170 
partir das aproximações deste(a) com as ênfases (teórica, laboratorial e projetual) e com os campos 171 
de atuação. 172 

Cabe à Comissão Coordenadora resolver situações não previstas neste Regulamento e 173 
encaminhá-las, conforme o caso, às instâncias pertinentes para consulta e/ou aprovação. 174 

4.2. ATRIBUIÇÕES 175 

São atribuições didático-pedagógicas: 176 

• definir as diretrizes para o desenvolvimento de cada ênfase; 177 
• definir as abordagens para os diferentes campos de atuação; 178 
• definir a dinâmica do TFG e os critérios de avaliação; 179 
• definir e analisar as pesquisas para o acompanhamento dos resultados; 180 
• acompanhar e orientar o Corpo de Orientadores no sentido de alinhamento com o Projeto 181 

Pedagógico do Curso, observando a missão e as metas institucionais; 182 
• orientar os estudantes nos procedimentos para o melhor desempenho em cada etapa;  183 
• definir o Corpo de Avaliadores e a distribuição das avaliações dentre estes; 184 
• deliberar sobre a eventual substituição de docentes orientadores; 185 
• dirimir dúvidas e mediar conflitos entre as partes (docentes, estudantes, avaliadores etc.); 186 
• participar de bancas de seleção de trabalhos para premiações, exposições e concursos 187 

internos e externos à FAUUFRJ. 188 

São atribuições executivas: 189 

• aplicar as pesquisas para o acompanhamento dos resultados; 190 
• fazer a comunicação para o bom desenvolvimento da dinâmica do TFG; 191 
• efetuar os atos administrativos necessários à realização do TFG; 192 
• planejar e montar as exposições dos trabalhos; 193 
• organizar a seleção dos trabalhos para premiações e divulgação fora da FAUUFRJ; 194 
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• receber a documentação para a Midiateca da FAUUFRJ e para o Repositório Institucional 195 
Pantheon (Sibi); 196 

• emitir os certificados de conclusão do TFG; 197 
• preparar a documentação para o SICCAU (Sistema de Informação e Comunicação do 198 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo); 199 
• organizar a colação de grau. 200 

5. CORPO DE ORIENTADORES 201 

5.1. CONSTITUIÇÃO 202 

A orientação é atribuição do corpo permanente da FAUUFRJ.  203 

O Corpo de Orientadores é composto por todos os docentes ativo(a)s da UFRJ, incluindo 204 
permanentes e contratados/substitutos. 205 

Toda orientação é obrigatoriamente exercida, ao menos, por um(a) arquiteto(a) e urbanista do 206 
corpo permanente da FAUUFRJ. 207 

5.2. DIREITOS E DEVERES 208 

O(A) orientador(a) participa do processo do desenvolvimento do TFG desde a inscrição do(a) 209 
estudante em FAW590 até a finalização do FAWX01. Reforça-se a importância de que o tema de 210 
trabalho escolhido pelo(a) estudante tenha afinidade com a ênfase e com o(s) campo(s) de atuação 211 
de seu(sua) orientador(a). A participação do(a) docente inclui a orientação acadêmica e pedagógica 212 
do estudante ao longo de um ano, além do engajamento nas atividades específicas do TFG 213 
(reuniões, seminários, avaliações etc.). 214 

Cada docente pode orientar no máximo 4 (quatro) estudantes por ano, incluindo orientação. Sugere-215 
se a orientação de 2 (dois) estudantes inscritos em FAW590 e 2 (dois) em FAWX01. Cada orientação 216 
é registrada no SIGA, correspondendo a 1 hora-aula semanal por estudante orientado(a). 217 

6. CORPO DE AVALIADORES 218 

O Corpo de Avaliadores deve ser constituído de forma a satisfazer a necessidade de integrantes com 219 
perfis diferenciados de experiência de modo a que o conjunto destes deve incluir as 3 (três) ênfases 220 
de trabalho – teórico, experimental/laboratorial ou projetual. Todos são cadastrados no sistema da 221 
FAUUFRJ, sendo obrigatório a formação completa superior há no mínimo 3 (três) anos. 222 

Os avaliadores externos não podem possuir vínculo com a FAUUFRJ no momento de sua 223 
participação na avaliação. Entende-se, aqui, por vínculo o número de SIAPE ou de DRE. Todos são 224 
cadastrados no sistema da FAUUFRJ, sendo obrigatória a formação superior a 5 (cinco) anos. 225 

Eles podem pertencer a outros campos profissionais e de conhecimento além da Arquitetura e 226 
Urbanismo. 227 

7. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 228 

Todos os procedimentos administrativos seguem as datas do calendário do sistema SIGA e do 229 
Calendário do TFG, divulgados a cada período. 230 

O não cumprimento de quaisquer procedimentos administrativos é entendido como desistência do 231 
TFG pelo(a) estudante inscrito(a) em FAW590 ou FAWX01. 232 
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O(A) estudante se inscreve em FAW590 por meio do SIGA e pelo encaminhamento de sua “Ficha de 233 
Inscrição” à Coordenação Operacional de Ciclos Acadêmico, dentro do prazo disposto no Calendário 234 
do TFG. Quaisquer indicações de irregularidade apontada pelo SIGA ou na “Ficha de Inscrição” 235 
cancelará a inscrição, caso esta não seja resolvida até o final do período de alteração de inscrição. 236 

O(A) estudante se inscreve em FAWX01 por meio do SIGA e quaisquer indicações de irregularidade 237 
apontada pelo SIGA, na análise do BOA, cancelará a inscrição, caso esta não seja resolvida até o final 238 
do período de alteração de inscrição. 239 

Está vetado aos estudantes intercambistas a inscrição em FAW590 e FAWX01. 240 

Após a aprovação em FAWX01, a Comissão Coordenadora de TFG emite o Certificado de Conclusão 241 
de TFG. 242 

Somente após a emissão do Certificado, da análise final do BOA, da emissão do Histórico Oficial, do 243 
preenchimento da Ficha Cadastral do SICCAU e da entrega de todos os documentos para o Acervo 244 
de TFG da FAUUFRJ (Midiateca) e para o Repositório Institucional Pantheon (Sibi), o(a) estudante 245 
está apto a colar o Grau de Bacharel em Arquitetura e Urbanismo. 246 

Após a Colação de Grau, é feito o encaminhado dos dados para o SICCAU, tal como o 247 
encaminhamento para a solicitação de Diploma, mediante a entrega de todos os documentos. 248 

8. CONSIDERAÇÕES GERAIS 249 

São documentos apêndices a este Regulamento a serem desenvolvidos pela Comissão Coordenadora 250 
do TFG e aprovados na Congregação da FAU: 251 

• Calendário do TFG; 252 
• Ficha de Identificação do TFG; 253 
• Ficha de participação como ouvinte em Banca Avaliadora de Etapa Final de TFG; 254 
• Exemplos de apresentação do Plano de Intenção; 255 
• Exemplos de apresentação do Plano Conceitual; 256 
• Exemplos de apresentação do Estudo Preliminar; 257 
• Exemplos de apresentação do Estudo Final; 258 
• Ficha de Avaliação do Plano de Intenções; 259 
• Ficha de Avaliação do Plano Conceitual; 260 
• Ficha de Avaliação do Estudo Preliminar; 261 
• Ficha de Avaliação do Estudo Final; 262 
• Modelo de Certificado de Conclusão do TFG; 263 
• Ficha Cadastral do SICCAU; 264 
• Lista de documentos para o Diploma. 265 

A primeira redação deste Regulamento foi desenvolvida pela Comissão 266 
Coordenadora do TFG 2012-2: Denise Pinheiro Machado (Diretora da FAUUFRJ), 267 
Maria Julia Santos (Diretora Adjunta de Graduação), Wanda Vilhena Freire 268 
(Coordenadora do TFG), Eduardo Horta, Maria Lucia Pecly, Mauro Neves Nogueira 269 
e Paulo Jardim (Professores de TFG-1), Rubens Mascarenhas (Coordenador 270 
Executivo), Adriana Sansão (Coordenadora de Bancas de TFG-2), André Orioli 271 
(Coordenador de Exposições do TFG), e aprovada em Conselho de Curso da 272 
FAUUFRJ em 5 de setembro de 2012. 273 
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A segunda redação deste Regulamento foi desenvolvida pela Comissão 274 
Coordenadora do TFG 2014-2: Mauro Santos (Diretor da FAUUFRJ), Andrea 275 
Queiroz Rego (Diretora Adjunta de Graduação), Eduardo Horta e Fabiola Zonno 276 
(Coordenadores do TFG), Maria Lucia Pecly, Mauro Neves Nogueira e Paulo Jardim 277 
(Professores de TFG-1), Rubens Mascarenhas (Coordenador Executivo) e Vitor 278 
Halfen (Representante Discente). 279 

A presente versão, de atualização e revisão das supracitadas, foi desenvolvida pela 280 
direção, vice-direção e diretoria adjunta de graduação e revisada pela 281 
Congregação da FAUUFRJ em 04 de março de 2020. 282 


