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PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE DEFESA DE TRABALHOS FINAIS DE GRADUAÇÃO 2 

1. Sobre a solicitação envio de formulários 

Onde estão os links dos formulários que tem que ser preenchidos? 
Os links estão disponíveis no site: http://www.fau.ufrj.br/tfg/ 

2. Sobre o Calendário 

Qual é a definição do Calendário para a defesa de Trabalhos Finais de Graduação durante o período                 
de isolamento social? 
O calendário está definido no documento “Resoluções e Calendário PLE-2020”. 
 
Haverá possibilidade de flexibilização de datas no PLE?  
Não. Todas as datas estão definidas no cronograma do documento “Resoluções e Calendário             
PLE-2020”. Excepcionalidades devem verificar a possibilidade de atendimento pela Resolução CEG nº            
02 de 2020. 
 
Qual é a  data limite para a montagem das bancas?  
Até 21/09, envio, pelo orientador, dos dados da banca intermediária e até 31/10, envio, pelo               
orientador, dos dados da banca final. Todas as datas e procedimentos estão definidas no cronograma               
do documento “Resoluções e Calendário PLE-2020”. 

3. Sobre a Resolução CEG nº 02 de 2020 

Caso opte pela adesão a Resolução CEG nº 02, de 15 de abril de 2020, a data será escolhida pelo                    
aluno e orientador? 
Sim, desde que atendidos os prazos realização da banca (que será realizada na última semana do                
mesmo mês da solicitação/cadastro) seguindo o documento “Resoluções e Calendário PLE-2020”. 
 
Quando o Anexo 1 da CEG nº 02, de 15 de abril de 2020 deve ser enviado? 
O cadastro da Banca Final de TFG2 pela Resolução CEG nº 02, de 15 de abril de 2020, deverá ser                    
realizado somente na primeira semana de cada mês, preenchendo formulário e o Anexo 1 da               
Resolução CEG nº 02 de 2020 disponibilizados no site http://www.fau.ufrj.br/tfg/ 
 
Haverá o estabelecimento de um calendário alternativo para os optantes Resolução CEG nº 02, de               
15 de abril de 2020? 
Não. O cadastro da Banca Final de TFG2 deverá ser realizado somente na primeira semana de cada                 
mês, preenchendo formulário e o Anexo 1 da Resolução CEG nº 02 de 2020 disponibilizados no site                 
da FAU. A realização da banca será realizada na última semana do mesmo mês da               
solicitação/cadastro, seguindo o documento “Resoluções e Calendário PLE-2020”. 
 
Para acionamento da Resolução CEG 02, não devem haver pendências. Mas posso cumprir essas              
pendências agora no PLE, e após o seu término, acionar a CEG 02?  
Sim, se a Resolução CEG 02 ainda estiver vigente e não for revogada até o fim do PLE. 
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Eu posso continuar inscrito normalmente no PLE e pedir o adiantamento da Banca Final através da                
resolução CEG 02?  
Sim, desde que não possua nenhuma pendência. e que a Resolução CEG nº 02 ainda esteja em vigor.                  
Deverão ser atendidos os prazos para o cadastro da Banca Final de TFG2 (deverá ser realizado                
somente na primeira semana de cada mês, preenchendo formulário e o Anexo 1 da Resolução CEG                
nº 02 de 2020 disponibilizados no site da FAU) e a efetiva realização da banca, que será realizada na                   
última semana do mesmo mês da solicitação/cadastro) seguindo o documento “Resoluções e            
Calendário PLE-2020”. Observar que essa opção é um risco, pois a Resolução CEG nº 02 pode ser                 
revogada e, portanto, não aconselhamos. 
 
Quem optar por aderir a Resolução CEG 02 também vai precisar criar pasta no Drive? 
Sim, deverão ser seguidas as informações contidas no documento “Resoluções e Calendário            
PLE-2020” 
 
Será somente uma banca de avaliação do trabalho? 
Para alunos que desejarem se enquadrar na Resolução CEG 02, a Banca Intermediária passa a ser                
optativa e de inteira responsabilidade do orientador. Os procedimentos para banca estão definidos             
no cronograma do documento “Resoluções e Calendário PLE-2020”. 

4. Sobre os produtos a serem entregues 

Qual é o produto a ser entregue para a defesa remota de TFG2? 
Sobre produtos, verificar documento “Resoluções e Calendário PLE-2020”. 
 
O caderno iniciado em TFG1 e continuado em TFG2 poderá contar também como material para               
banca? 
Sim. É importante que o(a) estudante, em comum acordo com o(a)(s) orientador(a)(s), utilizem             
recursos metodológicos, técnicos e de representação e produção de material que julgar necessários e              
compatíveis, em função da especificidade do tema e das particularidades da realização de bancas              
remotas, conforme recomendado o documento “Resoluções e Calendário PLE-2020”. 
 
Com relação aos produtos de entrega, ainda haverá a entrega do Caderno, ou todo o produto é                 
livre? 
O produto é livre. O(A) estudante, em comum acordo com o(a)(s) orientador(a)(s), deve utilizar              
recursos metodológicos, técnicos e de representação que julgar necessários e compatíveis, em            
função da especificidade do tema e das particularidades da realização de bancas remotas. Podem ser               
utilizados textos, imagens, vídeos, ou qualquer outro tipo de material digital que permitam a              
avaliação, sem necessidade de instalação de aplicativos específicos; de acordo com as demandas e              
necessidades de comunicação do seu projeto. Conforme recomendado o documento “Resoluções e            
Calendário PLE-2020”. 
 
Meu trabalho pode apresentar links? 
Sim. Podem ser utilizados links desde que sem a necessidade de instalação de aplicativos específicos               
para a sua visualização. 
 
A imagem síntese pode ser “gif”? 
Sim. Pedimos que fiquem atentos ao tamanho dos arquivos produzidos de forma a não causarem               
lentidão nos computadores durante a sua visualização. 
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Haverá necessidade de apresentação de maquete física? 
A comissão entende que, mais do que um produto de apresentação, a maquete é uma importante                
ferramenta de processo de projeto e sua utilização é de grande importância para as resoluções               
formais e espaciais. As formas de apresentação da maquete através de defesa remota devem ser               
discutidas diretamente com o orientador, pois serão variáveis de acordo com cada projeto. 
 
O material disponibilizado para a banca precisa ser público também ? 
Não. O material deverá ser enviado para os membros da banca obrigatoriamente.  

5. Sobre a divulgação da banca 

Como deverá ser feita a divulgação da banca? 
A divulgação das bancas será feita no site da FAU (www.fau.ufrj.br/tfg), incluindo o link da sala de                 
videoconferência onde ela ocorrerá. Maiores informações podem ser obtidas no documento           
“Resoluções e Calendário PLE-2020”. 

6. Sobre as bancas de defesa 

A estrutura em duas bancas será mantida (Banca Intermediária + Banca Final)?  
Para alunos inscritos do PLE, deverão obrigatoriamente ser realizadas duas bancas. Para alunos que              
se enquadrarem na Resolução CEG nº 02 de 2020, a Banca Intermediária, passa a ser optativa e de                  
inteira responsabilidade do orientador. Os procedimentos para banca estão definidos no cronograma            
do documento “Resoluções e Calendário PLE-2020”. 
 
É possível uma apresentação presencial sem plateia e apenas com o orientador e banca? Todos               
devidamente equipados contra contágio? 
Não, a apresentação é remota. Os procedimentos para banca estão definidos no cronograma do              
documento “Resoluções e Calendário PLE-2020”. 
 
Haverá mais de uma possibilidade de defesa?  
Não. Os procedimentos para banca estão definidos no cronograma do documento “Resoluções e             
Calendário PLE-2020”. 
 
Como é a composição das bancas?  
As bancas deverão ser compostas por, no mínimo, 3 (três) e no máximo 4 (quatro) membros, sendo:                 
um orientador, um membro interno (professor arquiteto urbanista) e um membro externo. A opção              
pela participação de um quarto membro (e a sua formação) fica a critério do orientador, salvo                
quando houver um segundo orientador, que deverá ser, obrigatoriamente, o quarto membro da             
banca. Excepcionalmente, em bancas compostas por dois orientadores, será admitido um quinto            
membro, quando imprescindível para a avaliação do trabalho. Sobre a composição e dinâmica de              
bancas, consultar o documento “Resoluções e Calendário PLE-2020”. 
 
Quanto à composição da banca, o convidado externo pode não ser arquiteto e urbanista? 
O membro externo não precisa ser arquiteto e urbanista. 
 
Qual é o tempo para apresentação nas bancas intermediária e final? 
Serão 20 (vinte) minutos para apresentação oral do trabalho para ambas as bancas (intermediária e               
final), conforme o documento “Resoluções e Calendário PLE-2020” 
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Como será a comprovação de aprovação do trabalho pela banca pelo chat? 
Os membros da banca irão deliberar em outra sala, e, ao retornar à sala original, deverão comunicar                 
o que foi deliberado oralmente e pelo chat publicamente (aprovação ou não), conforme indicado no               
documento “Resoluções e Calendário PLE-2020”. 
 
Como será o procedimento caso ocorra problemas durante a banca (falha na conexão de alguns               
dos participantes por exemplo)? 
Ficará a cargo do orientador de remarcar a banca em algum outro dia na mesma semana                
determinada para bancas, conforme indicado no documento “Resoluções e Calendário PLE-2020”. 

7. Sobre outras pendências para a conclusão do TFG2 

Como comunicar minhas horas complementares? 
Enviar e-mail para requerimento@fau.ufrj.br 

 
Como proceder com termo de estágio? 
Para assinatura de termo de compromisso ou termo aditivo de estágio, enviar e-mail para              
diretoria.graduacao@fau.ufrj.br. Para relatório final de estágio ou outros relacionados enviar e-mail           
para: requerimento@fau.ufrj.br 
 
Como proceder para informar monitoria não lançada? 
Para informar monitoria de crédito, enviar a Ficha de Inscrição e o Relatório Final para               
requerimento@fau.ufrj.br.  
 
Como solicitar emissão de diplomas? 
Para diplomas, enviar e-mail para secretaria@fau.ufrj.br 
 
Como proceder para colação extraordinária? 
Para colação extraordinária, enviar e-mail para operacional@fau.ufrj.br 
 
Monitorias podem valer como horas de Atividades Complementares? 
Sim, a monitoria de bolsa e voluntária podem contar como horas, exceto a de crédito. 
 
O que fazer com horário sobreposto com a disciplina TFG2 no SIGA?  
Deverá ser pedida regularização de inscrição no email tfg@fau.ufrj.br 
 
Para inscrição de acordo com a Resolução CEG nº 02 de 2020, o aluno pode ter pendências?  
Não, os alunos que podem aderir à Resolução CEG nº 02 de 2020 são só aqueles sem nenhuma                  
pendência. 
 
Para acionamento da Resolução CEG 02, não devem haver pendências. Mas posso cumprir essas              
pendências agora no PLE, e após o seu término, acionar a CEG 02?  
Sim, se a Resolução CEG 02 ainda estiver vigente e não for revogada até o fim do PLE. 
 
Qual é a previsão para o resultado da informação das horas complementares e estágio?  
Tudo relacionado a relatório de estágio, monitoria de crédito, atividades complementares será            
resolvido uma semana antes da banca intermediária da semana de bancas intermediárias.  
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