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PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE DEFESA DE TRABALHOS FINAIS DE GRADUAÇÃO 1 

1. Sobre orientação 

É possível ter co-orientadores de outras unidades?  
Não existe mais o termo “Co-orientação”. O aluno pode ser orientado por até dois orientadores. O                
Corpo de Orientadores é composto por todos os docentes ativo(a)s da UFRJ, incluindo permanentes              
e contratados/substitutos. Toda orientação é obrigatoriamente exercida, ao menos, por um(a)           
arquiteto(a) e urbanista do corpo permanente da FAUUFRJ. 
 

2. Sobre Plano de Intenções 

Plano de intenções é uma entrega intermediária? 
Sim, plano de intenções é uma entrega intermediária, sem banca, avaliada por dois docentes. O               
Plano Conceitual é a entrega final do TFG1, com banca. 
 
O cronograma que devemos fazer para o Plano de Intenções é o cronograma que seguimos até a                 
entrega do mesmo ou um cronograma proposto pras ações futuras? Ou a união de ambos?               
somente do tfg1 ou do tfg1 e 2? 
O "cronograma geral das etapas de desenvolvimento do trabalho" é o cronograma do TF, sendo o                
TFG entendido como TFG1 + TFG2. Trata-se, portanto, de um cronograma geral. 
 

3. Sobre Plano Conceitual  

O plano conceitual é somente a apresentação ou ele também inclui uma reentrega do plano de                
intenções atualizado? 
O plano conceitual é um avanço do plano de intenções, com entrega e apresentação. 
 
Como ele se relaciona com os TFGs projetuais? Pois acredito que a tendência dos alunos que optam                 
por TFG projetual seja de adentrar no projeto já no TFG1 
É uma sugestão/orientação, mas a ênfase será dada pelo estudante segundo as indicações de seu               
orientador. 

4. Sobre os produtos a serem entregues 

A ênfase Teórico-projetual segue qual padrão? 
Segue duas ênfases, a teórica e a projetual. 
 
O formato de apresentação do Plano de Intenções é livre? 
Sim, formato livre. Você pode apresentar os quesitos do Plano de forma gráfica, podendo ser em                
formato de caderno. Não precisa ser necessariamente só com texto corrido. É importante prezar pelo               
bom senso e pela capacidade de síntese e objetividade 
 
Tanto trabalhos teóricos quanto práticos tem que apresentar a descrição da problemática,            
objetivos, justificativa, metodologia, etc. ? 
Sim. 
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Como será entregue (email, drive coletivo etc.)?  
Através de Google Drive. Seguir orientações do regulamento de TFG1 disponíveis no site             
http://www.fau.ufrj.br/tfg/ 
 
Onde estão as diretrizes para trabalhos teóricos?  
Estão disponíveis no site http://www.fau.ufrj.br/tfg/  

5. Sobre avaliação do Plano de Intenções 

Haverá apenas uma banca? 
Sim, para o TFG1, haverá apenas uma banca (do Plano Conceitual). Lembrando que teremos dois               
momentos  de avaliação: 
1º Plano de Intenções - avaliação por parecerista, anônimo. 
2º Plano Conceitual - banca de avaliação do trabalho, no final do período. 
 
No Plano de Intenções, os pareceristas serão organizados em grandes grupos, de modo que os               
trabalhos sejam redirecionados para avaliadores que se relacionem com os temas dos trabalhos? 
Sim. 
 
A resposta do parecer é apenas a nota? Ou vem junto orientações? 
Nota e um parecer do avaliador. 
 
Os avaliadores seguirão algum formato para avaliação, um modelo do parecer, ou será livre? 
Será livre, mas os avaliadores poderão usar as orientações constantes da Ata de Avaliação do TFG1.                
Esta se encontra em http://www.fau.ufrj.br/tfg/ 
 

6. Sobre avaliação do Plano Conceitual 

A escolha do dia e do horário das bancas do Plano Conceitual fica a cargo da/do estudante e da                   
orientação ou será uma agenda recomendada pela Coordenação de TFG? 
Bancas deverão ser agendadas pelo orientador na semana do cronograma, em qualquer horário             
entre 9h e 20h (hora da finalização da banca). 
 
Como será a seleção do corpo da banca? Será uma escolha da coordenação ou poderá haver                
escolha e/ou recomendação por parte da orientação com a(o) estudante?  
A escolha é feita pelo orientador e pelo orientando. Importante considerar bancas compatíveis com              
os formatos dos trabalhos (prático/teórico/laboratorial) e familiaridade ao tema. 
 
Pode haver um quarto membro na banca? 
Sim, desde que não haja um segundo orientador. Excepcionalmente, em bancas compostas por dois              
orientadores, será admitido um quinto membro. 
 

7. Sobre a dinâmica de bancas 

A plataforma pode ser da escolha do aluno/orientador, ou ficaremos no meet? 
A plataforma é de escolha do orientador. 
 
Quem será o responsável por criar as salas virtuais, a Coordenação de TFG ou o aluno/orientador? 
O orientador. 
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Pode gravar a banca? 
A apresentação do trabalho na banca deverá ser feita de forma síncrona. A banca poderá ser                
gravada, desde que tenha consentimento de todos os participantes por escrito. 
 

8. Sobre #coletivaTFG 

Não haverá aulas mas teremos encontros semanais não obrigatórios, é isso? 
Sim. 
 
Os encontros #coletivaTFG serão gravados e disponibilizados posteriormente? 
A princípio, não. 
 

9. Sobre horas complementares e estágio 

Concursos de projetos valem quantas horas complementares? 
Valem 120 horas 2 concursos no máximo. Lembrando que só viagem pode passar de 120 horas. 
 
Eu já tenho o tempo solicitado de estágio obrigatório, já estou inclusive na renovação do meu                
contrato. Eu consigo dar baixa, permanecendo no estágio? 
Sim, pode dar baixa. Lembrando que depois do tempo solicitado de 18 semanas ele deve ser                
obrigatoriamente remunerado. 
 
O prazo de duração do estágio obrigatório é de exatamente 18 semanas?  
Sim. 
 
Além das 18 semanas, as demais semanas no estágio não obrigatório valem horas? 
Não. 
 

10. Sobre monitorias e créditos 

Monitoria voluntária vale quantas horas?  
60 horas complementares. 

 
Como validar as horas de monitoria voluntária? Elas entram automaticamente no BOA? 
Ela entra no boletim, não no BOA, e ainda estão avaliando as de 2018. Monitoria de bolsa equivale                  
60 horas por semestre em atividades complementares, e monitoria de crédito ganha horas como              
disciplina. 
 
Eu planejo cursar menos de 6 créditos, já fiz o requerimento no site da fau, tem alguma chance de                   
não ser aceito? 
Durante o PLE todos serão aceitos, exceto em caso de estar devendo disciplina. 
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11. Outras 

O período de trancamento realmente vai até o último dia de aula? 
Sim. 
 
O que acontece caso eu esteja inscrita em TFG1 mas não tenha conseguido vaga em PEX e eletivas                  
que faltam para completar horas? 
Terá que fazer em outro período. É uma escolha do aluno e sugerimos que converse com o                 
orientador, pois o ideal é fazer TFG1 e 2 seguidos. 
 
Como é feita a soma de horas de eletivas? 
As eletivas de livre escolha que não são da FAU não podem ser “transferidas”, apenas eletivas da FAU                  
e monitoria. 
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