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E-mail:	tfg2@fau.ufrj.br	
	

2.	CONSIDERAÇÕES	INICIAIS	

Os	seguintes	arquivos	estão	disponíveis	no	sítio	eletrônico	da	FAU:	fau.ufrj.br/tfg	

● “TFG2	–	Resoluções	e	Calendário	–	2021.1”	–	O	presente	documento;	
● Link	para	o	Drive	do	TFG1	–	O(A)	estudante	cria	uma	pasta	e	a	compartilha	com	o	e-mail	

tfg2@fau.ufrj.br;	
● “Ata	 da	 Avaliação”	 -	 Documento	 de	 orientação	 para	 a	 realização	 da	 avaliação	 dos	

trabalhos	e	registro	da	ata	das	Bancas	do	Estudo	Preliminar	e	do	Estudo	Final;	
● “Norma	para	trabalhos	teóricos”	-	Documento	com	orientações	para	o	desenvolvimento	

de	monografias	e	trabalhos	teóricos;	
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3.	ORIENTAÇÕES	AOS	ESTUDANTES	

São	responsabilidades	dos	estudantes:	

a. Realizar	a	inscrição	no	SIGA/Portal	do	Aluno;	
b. Criar	uma	pasta	com	seu	NOME	COMPLETO	(sem	abreviações,	em	letras	maiúsculas)	no	

Drive	do	TFG2.	Após	a	criação,	alterar	as	configurações	desta	sua	pasta	para	compartilhá-
la	de	forma	“Restrita”	(Somente	as	pessoas	adicionadas	podem	abrir	com	este	link)	com	o	
e-mail	tfg2@fau.ufrj.br,	e	do(a)(s)	seu(ua)(s)	orientador(a)(s);	

c. Criar	três	subpastas	(dentro	da	pasta	com	o	seu	nome)	intituladas	(em	letras	maiúsculas):		
• 1.COORDENAÇÃO	
• 2.ESTUDO	PRELIMINAR	
• 3.ESTUDO	FINAL	

a. Preencher	o	formulário	"Registro	em	TFG2”	de	acordo	com	o	prazo	do	item	“Calendário	
de	TFG2”.	Um	arquivo	em	PDF	com	suas	respostas	chegará	ao	seu	e-mail	institucional.	

d. Depositar	na	subpasta	1.COORDENAÇÃO	os	seguintes	documentos:	BOA,	CRID,	resposta	
do	formulário	e	a	anuência	do(a)(s)	orientador(a)(s);		

e. Depositar	nas	respectivas	subpastas	no	Drive	os	produtos	para	a	avaliação	pela	Banca	do	
Estudo	Preliminar	e	pela	Banca	do	Estudo	Final,	de	acordo	com	os	prazos	previstos	no	
Calendário	de	TFG2.	

f. Depositar	nas	respectivas	subpastas	no	Drive	as	atas	de	avaliação	das	bancas	realizadas.	
	

Considerando	as	condições	excepcionais	do	ensino	remoto,	outras	demandas	não	previstas	acima	
poderão	ser	solicitadas.	
	

4.	ORIENTAÇÕES	AOS	DOCENTES	

São	responsabilidades	dos	orientadores:	
	

a. Marcar	data	e	horário	das	bancas	seu(ua)(s)	orientando(a)(s),	e	convidar	os	membros	das	
mesmas;	

b. Criar	 a	 sala	 virtual	 de	 realização	 das	 bancas	 e	 definir	 se	 serão	 gravadas	 (mediante	
consentimento	de	todos);	

c. Preencher	o	formulário	“Cadastro	de	Banca	de	TFG2”,	até	uma	semana	antes	do	início	das	
semanas	de	bancas,	de	acordo	com	o	prazo	estabelecido	no	Calendário	de	TFG2;	
• Informar	 à	 CCTFG	 em	 tfg2@fau.ufrj.br	 qualquer	 alteração	 da	 banca,	 seja	 de	 link,	
membro(s),	data	e/ou	horário;	

d. Disponibilizar	o	material	de	ambas	as	bancas	(produtos	para	avaliação)	do(a)	estudante	
para	os	membros,	bem	como	a	Ata	de	Avaliação;	

e. Preencher	e	assinar	a	“Ata	da	Avaliação”	em	cada	uma	das	bancas	e	enviar	para	o	e-mail	
tfg2@fau.ufrj.br	de	acordo	com	o	prazo	estabelecido	no	Calendário	de	TFG2;	

f. Durante	a	realização	da	banca,	informar	à	CCTFG	quaisquer	imprevistos	ou	dificuldades	
assim	como	uma	eventual	reprovação.	
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Considerando	as	condições	excepcionais	do	ensino	remoto,	outras	demandas	não	previstas	
acima	poderão	ser	solicitadas.	
	

5.	INSTRUMENTOS	DE	APOIO	AOS	ESTUDANTES	

#coletivaTFG	
Propõe	ações	a	fim	de	dar	suporte	ao	processo	de	autonomia	dos	estudantes	no	último	ano	do	
curso,	como	a	prática	de	uma	rotina	coletiva	de	trabalho	e	debate	entre	os	estudantes,	um	reforço	
de	conteúdos	específicos	e	uma	oportunidade	de	compartilhar	boas	experiências.	
	
#participaTFG	
É	um	espaço	de	compartilhamento	de	ideias	entre	docentes	e	estudantes;	um	espaço	coletivo	de	
debate	sobre	assuntos	relacionados	às	experiências	de	TFG.	Espaço	de	debate	com	objetivo	de	
revisar	e	reformular	o	regulamento	vigente	de	TFG.	
	

6.	ÊNFASES	E	PRODUTOS	ESPERADOS	

I. De	acordo	com	o	Regulamento	Geral	do	TFG,	os	trabalhos	de	TFG2	podem	ser	divididos	
em	três	ênfases:	Projetual,	Teórica	ou	Experimental/Laboratorial;	

II. Produtos	 esperados:	 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;	

III. Para	a	Banca	do	Estudo	Preliminar	e	para	a	Banca	do	Estudo	Final,	o(a)	estudante	deve	
anexar	nas	respectivas	pastas	do	Drive:	

a. uma	imagem-síntese	do	trabalho	em	formato	JPG,	PNG,	GIF	ou	PDF;	
b. material	textual	/	gráfico	completo,	em	formato	PDF.	
c. um	resumo	do	trabalho	de	até	400	caracteres	(com	espaços).	

IV. Recomenda-se	também	a	 leitura	da	Ata	de	Avaliação,	que	pode	ser	utilizada	como	guia	
sugestivo	de	aspectos	a	serem	desenvolvidos	pelo(a)	estudante.	

	

7.	AVALIAÇÃO	DO	TFG2	

A	apreciação	do	TFG2	é	 realizada	em	dois	momentos:	Banca	do	Estudo	Preliminar,	de	 caráter	
orientativo	sem	atribuição	de	notas;	e	Banca	do	Estudo	Final,	de	caráter	avaliativo,	com	atribuição	
de	nota.	
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8.	BANCAS	DE	TFG2	

Composição	

a. A	banca	deverá	ser	composta	por:	
• Orientador(a)(s);	
• Um	membro	 interno,	 sendo	 docente	 ativo	 permanente	 da	 FAUUFRJ,	 arquiteto(a)	 e	
urbanista;	

• Um	avaliador	externo	(não	possui	vínculo	com	a	FAU	por	SIAPE	nem	DRE	e	formou-se	
há	pelo	menos	5	anos);	

• Um	terceiro	membro,	caso	haja	necessidade	(com	tempo	de	formação	superior	a	3	anos	
se	for	interno,	ou	superior	a	5	anos	se	for	externo)	

b. A	banca	deve	ser	composta	majoritariamente	(≥	50%)	por	arquitetos	e	urbanistas;	
	
Segundo	Normativa	do	MEC-CNE-CES	n.2,	de	17	de	junho	de	2010,	o(a)	estudante	necessita	de	ao	
menos	 3	 notas	 nas	Bancas	 do	Estudo	Preliminar	 e	 do	Estudo	 Final.	 Em	bancas	 com	apenas	 1	
membro	interno	e	1	externo,	o(a)(s)	orientador(a)(s)	 fornece(m)	a	terceira	nota.	Caso	o(a)(s)	
orientador(a)(s)	não	queira	avaliar	seu(ua)	orientando(a),	deve	convidar	três	membros	
para	a	banca.	
	
Os	membros	da	CCTFG	poderão	acompanhar	parte	da	realização	das	bancas	e	estarão	disponíveis	
para	resolver	situações	emergenciais.	
	
Divulgação	

A	divulgação	das	bancas	será	feita	no	site	da	FAU,	com	o	nome	do(a)	estudante,	nome	do(a)(s)	
orientador(a)(s),	título	do	trabalho,	membros	avaliadores,	link	da	sala	de	virtual,	data	e	horário.	
	
Dinâmica	

a. As	Bancas	do	Estudo	Preliminar	e	do	Estudo	Final	serão	realizadas	em	plataforma	online	
de	 videoconferência	 a	 ser	 definida	 pelo	 orientador,	 com	1h30	 de	 duração	máxima,	 no	
período	compreendido	entre	9h00	(horário	de	início)	e	20h00	(horário	de	término).	
	

b. O(A)	estudante	disporá	de	20	(vinte)	minutos	para	apresentação	oral	do	trabalho;	a	seguir	
a	 banca	 examinadora	 terá	 40	 (quarenta)	minutos	 para	 tecer	 seus	 comentários;	 os	 15	
(quinze)	 minutos	 seguintes	 serão	 dedicados	 à	 conclusão	 da	 avaliação	 pelos	 membros	
avaliadores;	e	nos	15	(quinze)	minutos	finais	a	ata	será	preenchida.	

	
c. Recomenda-se	que	o(a)(s)	orientador(a)(s)	mantenha	os	membros	avaliadores	da	Banca	

do	Plano	Conceitual	de	TFG1	na	Banca	do	Estudo	Preliminar	e	na	Banca	do	Estudo	Final.	
	

d. A	responsabilidade	pela	criação	e	gerenciamento	da	sala	virtual	 ficará	a	cargo	do(a)(s)	
Orientador(a)(s).	Sugere-se	que	a	sala	seja	aberta	vinte	minutos	antes	da	hora	marcada	
para	 participantes	 da	 banca	 e	 pontualmente	 para	 espectadores.	 Este	 tempo	 pode	 ser	
dedicado	a	resolver	eventuais	questões	de	conexão	ou	de	software.	
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e. As	bancas	são	de	natureza	pública,	exceto	nos	momentos	reservados	à	deliberação.	Para	

isso,	sugere-se	uma	“Sala	virtual	de	espera”	enquanto	os	membros	avaliadores	estiverem	
deliberando.	

	
f. Após	 a	 deliberação,	 o	 parecer	 e/ou	 nota	 será(ão)	 lido	 publicamente	 pelo(a)(s)	

orientador(a)(s)	e	os	demais	membros	deverão	consentir	pelo	chat	da	sala	virtual,	que	
deverá	 ser	 fotografado,	 salvo	 pelo	 orientador,	 e	 enviado	 juntamente	 com	 a	 ata	 para	 a	
CCTFG.	
	

g. Na	eventual	dificuldade	de	acesso	à	banca	no	horário	marcado,	seja	por	algum	membro	da	
banca,	pelo(a)(s)	orientador(a)(s)	ou	pelo(a)	estudante,	caberá	ao(à)(s)	orientador(a)(s)	
definir	o	melhor	encaminhamento	e	comunicar	à	CCTFG.	Ca.so	a	banca	seja	reagendada,	
ela	 deverá	 acontecer	 preferencialmente	 na(s)	 mesma(s)	 semana(s)	 prevista(s)	 no	
Calendário	de	TFG2.	

	
Avaliação	e	Finalização	

a. O	grau	final	de	TFG2	é	a	média	aritmética	dos	graus	atribuídos,	de	0	a	10,	por	cada	um	dos	
avaliadores	da	Banca	Final.	É	aprovado(a)	o(a)	estudante	com	grau	final	igual	ou	superior	
a	5,0	(cinco).	
	

b. A	Ata	de	Avaliação	é	um	documento	oficial	e	deve	ter	todos	seus	campos	preenchidos	e	ser	
assinada	por	todos	os	membros	da	banca.	
• Na	 impossibilidade	de	assinatura	de	um	ou	mais	membros,	o(a)(s)	orientador(a)(s)	
deve	assinar	por	ele(a)(s).		

• Caso	a	orientação	seja	 feita	por	dois(duas)	docentes,	ambos(as)	só	poderão	atribuir	
uma	única	nota.	

• Caso	 o(a)	 estudante	 não	 atinja	 a	 nota	 mínima,	 a	 CCTFG	 deve	 ser	 comunicada	
imediatamente	para	que	um	dos	membros	docentes	assine	a	Ata.	

	
c. O	 preenchimento	 da	 Ata	 de	 Avaliação,	 um	 documento	 oficial,	 é	 de	 responsabilidade	

do(a)(s)	orientador(a)(s)	e	deve	conter	todos	os	dados	abaixo:	
• nome	completo	do(a)	estudante;	
• DRE	do(a)	estudante;	
• título	do	trabalho;	
• nome,	assinatura	e	nota	do(a)(s)	orientador(a)(s)	(caso	a	banca	tenha	três	membros	
avaliadores,	a	nota	não	é	necessária);	

• nome,	 assinatura	 e	 nota	 dos	 membros	 avaliadores	 (caso	 os	 membros	 fiquem	
impossibilitados	de	assinar,	o(a)(s)	orientador(a)(s)	deve	assinar	por	eles(as));	

• média	aritmética	das	notas.	
	

d. Após	a	realização	das	bancas:		
• O(A)	estudante	deverá	depositar	no	Drive	uma	cópia	do	chat	(com	a	aprovação	da	Ata	
por	parte	de	todos	os	membros	da	banca);	

• O(A)(s)	 orientador(a)(s)	 deverá	 enviar	 para	 o	 e-mail	 tfg2@fau.ufrj.br	 a	 Ata	
devidamente	preenchida	e	assinada.	



6	

9.	RESOLUÇÃO	CEG	02/2020	

A	 Resolução	 CEG	 nº	 02	 de	 2020	 permite	 a	 defesa	 de	 Trabalhos	 de	 Conclusão	 de	 Curso	 de	
Graduação	durante	o	período	da	pandemia	da	COVID-19.		
	
Dessa	forma,	recomenda-se:	

a. Todos	os	estudantes	de	TFG2	se	inscrevam	em	FAWX01	em	2021.1;	
b. A	opção	por	solicitar	os	direitos	desta	resolução	deve	restringir-se	a	casos	excepcionais,	

de	estudantes	que	necessitem	um	prazo	mais	curto	ou	mais	 longo	para	a	realização	da	
Banca	do	Estudo	Final,	 desde	que	não	possuam	nenhum	outro	 tipo	de	pendência	 (tais	
como	disciplinas,	Atividades	Complementares,	Estágio	Supervisionado).	

	
Caso	o(a)	estudante	opte	pela	aderência	à	resolução,	deverá	seguir	os	mesmos	procedimentos	
deste	regulamento,	com	exceção	de:	

a. a	 Banca	 do	 Estudo	 Preliminar,	 que	 passa	 a	 ser	 optativa	 e	 de	 inteira	 responsabilidade	
do(a)(s)	orientador(a)(s);	

b. o	cadastro	da	Banca	do	Estudo	Final,	o	qual	deverá	ser	realizado	na	primeira	quinzena	de	
cada	 mês,	 por	 meio	 de	 preenchimento	 do	 formulário	 “Cadastro	 de	 Banca	 de	 TFG2”	
pelo(a)(s)	 orientador(a)(s)	 e	 do	 Anexo	 1	 da	 resolução	 (disponibilizado	 no	 próprio	
formulário)	pelo(a)	estudante;		

c. a	data	da	Banca	do	Estudo	Final,	que	será	realizada	na	segunda	quinzena	do	mesmo	mês	
da	solicitação.	

	

10.	PROCEDIMENTOS	FINAIS	

Após	as	Atas	das	Bancas	do	Estudo	Final	serem	homologadas	pela	CCTFG:	
a. O	grau	da	Banca	do	Estudo	Final	será	lançado	no	SIGA;	
b. O	 Boletim	 de	 Orientação	 Acadêmica	 (BOA)	 de	 cada	 estudante	 será	 analisado	 para	

liberação	para	a	Colação	de	Grau;	
c. Os	Certificados	de	Conclusão	do	Curso	serão	emitidos	e	enviados	aos	recém-formados	por	

e-mail	após	a	realização	da	Colação	de	Grau;	
d. Os	dados	dos	recém-formados	serão	enviados	à	Seção	de	Ensino	do	CLA	para	lançamento	

da	data	de	colação	no	boletim/histórico	e	cancelamento	de	matrícula	por	conclusão	de	
curso.	

	
Os	formandos	deverão	observar	as	orientações	para	envio	do	material	para	a	Midiateca.	
	
Após	a	Colação	de	Grau,	os	dados	de	todos	os	recém-formados	serão	enviados	para	registro	no	
CAU/RJ,	através	da	plataforma	SICCAU	pela	Diretoria	Adjunta	de	Graduação.	
	
O	 Diploma	 pode	 ser	 requerido	 assim	 que	 a	 data	 da	 colação	 de	 grau	 for	 lançada	 no	
boletim/histórico.	Para	tal,	o(a)	Arquiteto(a)	Urbanista	formado(a)	deverá	enviar	um	e-mail	para	
secretaria@fau.ufrj.br	com	os	documentos	que	constam	no	link	fau.ufrj.br/diploma-2-2.	
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11.	CALENDÁRIO	

Etapa	1	–	Registro	em	TFG2	
	 Data	 Ato	
01	 de	25/jun	a	06/jul	 Inscrição	no	SIGA	

02	 16/jul,	10h	 Aula	inaugural	

03	 até	29/jul	 Preenchimento	do	formulário	Registro	em	TFG2¹	

Criação	e	compartilhamento	de	pastas	no	Drive²	 	

Upload	do	PDF	do	Formulário	preenchido	e	com	a	confirmação	
do	orientador	

	

Etapa	2	–	Banca	do	Estudo	Preliminar	
	 Data	 Ato	
04	 até	23/ago	 Upload	do	material	digital	dos	trabalhos	teóricos	na	pasta	

2.ESTUDO	PRELIMINAR	no	Drive	e	envio	para	a	banca	
examinadora	

05	 até	26/ago	 Upload	do	material	digital	dos	trabalhos	práticos	na	pasta	
2.ESTUDO	PRELIMINAR	no	Drive	e	envio	para	a	banca	
examinadora	

06	 até	26/ago	 Preenchimento	do	Formulário	de	Cadastro	de	Banca	de	TFG2³	
pelo(a)(s)	orientador(a)(s)		

07	 até	28/ago	 Divulgação	das	Bancas	do	Estudo	Preliminar	

08	 de	30/ago	a	03/set	 Semana	de	Bancas	do	Estudo	Preliminar	

	

Etapa	3	–	Banca	do	Estudo	Final	
	 Data	 Ato	
09	 até	11/out	 Upload	do	material	digital	dos	trabalhos	teóricos	na	pasta	

3.ESTUDO	FINAL	no	Drive	e	envio	para	a	banca	examinadora	

10	 até	14/out	 Upload	do	material	digital	dos	trabalhos	práticos	na	pasta	
3.ESTUDO	FINAL	no	Drive	e	envio	para	a	banca	examinadora	
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11	 até	14/out	 Preenchimento	do	Formulário	de	Cadastro	de	Banca	de	TFG2³	
pelo(a)(s)	orientador(a)(s)		

12	 até	16/out	 Divulgação	das	Bancas	do	Estudo	Final	

13	 de	18	a	22/out	 Semanas	de	Bancas	do	Estudo	Final	

14	 de	18	a	25/out	 Envio	da	Ata	de	Avaliação	pelo(a)(s)	orientador(a)(s)	para	o	e-
mail	tfg2@fau.ufrj.br	

	

Etapa	4	–	Procedimentos	Finais	
	 Data	 Ato	
15	 de	25/out	a	15/nov		 Upload	do	material	da	Midiateca	

16	 de	26/out	a	12/nov	 Lançamento	de	grau	de	TFG2	no	SIGA	(CCTFG)	

17	 de	16/nov	a	10/dez	 Conferência	final	dos	BOAs	e	liberação	para	colação	de	grau	
(CCTFG)		

18	 15/dez	 Colação	de	Grau,	apresentação	do	CAU	e	envio	dos	Certificados	
de	Conclusão	de	Curso	

19	 a	partir	de	
janeiro/2022	

Pedidos	de	emissão	de	diploma	

	

Links:	
¹	Formulário	de	Registro	em	TFG2:	https://forms.gle/rupZ3qiyFCjDRFM5A	
²	Drive:		
https://drive.google.com/drive/folders/1MOdgmRhmRpNOhwETa9DG2AnIS_BLRQso?usp=sharing	
³	Formulário	de	Cadastro	de	Banca	de	TFG2	(utilizado	para	Bancas	do	Estudo	Preliminar	e	Bancas	do	
Estudo	Final,	inclusive	CEG02):	https://forms.gle/BNjqGtzDM3msUsfh8	


