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

APROVADO NA CONGREGAÇÃO DE 03/08/2022 
 
 

1. PRINCÍPIOS GERAIS 

Este documento contém a regulamentação da FAU/UFRJ para o Trabalho de Conclusão de Curso, 
aqui intitulado Trabalho Final de Graduação (TFG). 

Os princípios gerais que norteiam a organização do TFG seguem a tradição do ensino da FAU/UFRJ e 
se coadunam com o texto do artigo art. 9o da Resolução MEC-CNE-CES no 2, de 17 de junho de 2010, 
que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, 
alterando dispositivos das Resoluções CNE/CES nº 6, de 2006 e nº 1, de 26 de março de 2021, abaixo 
transcrito. 

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

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

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

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

Em um estudo de um ano, com elevado grau de complexidade, o(a) estudante do Curso de 
Graduação da FAU deverá realizar um trabalho concebido e desenvolvido inteiramente por ele(a), 
centrado em determinada área teórico-prática ou de formação profissional necessariamente 
relacionado com as atribuições profissionais (Lei 12.378 de 31 de dezembro de 2010, que 
regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo, descritos em seu Art. 2º.). Para o 
desenvolvimento do trabalho o(a) estudante pode dedicar-se de modo mais enfatizado: 

● à concepção de projeto, observando a variedade dos campos de atuação – arquitetura das 
edificações, arquitetura de interiores, arquitetura paisagística, planejamento urbano, 
desenho urbano – gerando um conjunto de documentos, essencialmente gráficos;  

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

● ao experimento laboratorial motivado por questões relacionadas com a abordagem de um 
determinado problema arquitetônico ou urbanístico, gerando modelos reais ou virtuais e um 
documento descritivo (gráfico e textual) do processo;  
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Tais ênfases não precisam ser definidas a priori do desenvolvimento do trabalho, podem ser 
compreendidas ao longo do processo visto que muitas vezes se sobrepõem e podem até mesmo, em 
alguns casos, coexistir. 

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

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

O Trabalho Final de Graduação, desenvolvido em um ano (dois períodos letivos), cumpre os 
componentes curriculares obrigatórios Trabalho Final de Graduação 1 (TFG1), seguido de Trabalho 
Final de Graduação 2 (TFG2), este último finalizado após a conclusão de todos os demais requisitos 
curriculares do curso. 

2. OBJETIVOS 

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

Os objetivos específicos do trabalho devem: 

● refletir a capacidade criativa e habilidade do(a) estudante para formular e responder questões 
inerentes ao campo da Arquitetura e Urbanismo; 

● demonstrar a complexidade, relevância e atualidade do objeto selecionado; 

● construir o embasamento teórico-conceitual e metodológico, e as metas para o seu pleno 
desenvolvimento; 

● evidenciar a adequação dos recursos técnicos de expressão, ao objeto de estudo; 

● demonstrar sua exequibilidade técnica, quando pertinente. 

3. ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO 

Diante da pluralidade da FAU-UFRJ e dos debates científicos atuais que estimulam a diversidade de 
metodologias para o desenvolvimento de pesquisa e projeto, busca-se fomentar as diferentes 
abordagens que possam ser criadas a partir da relação construída entre orientador(a)/orientando(a) 
no processo de realização do TFG. A autonomia dessa relação implica que os processos metodológicos 
e os produtos a serem entregues sejam definidos no processo e em acordo com docentes 
participantes dos momentos orientativos.  

O TFG, concebido como um único processo realizado em dois períodos letivos, é organizado em três 
etapas concluídas em momentos orientativos coletivos (para as etapas 1 e 2) e um momento 
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avaliativo final. Cabe ressaltar que todas as etapas de desenvolvimento e avaliações (incluindo o 
agendamento das bancas) cumprem o calendário de TFG do respectivo período letivo, divulgado no 
início do mesmo, definido pela Comissão Coordenadora do TFG - CCTFG em consonância com o 
calendário acadêmico da UFRJ, definido pelo CONSUNI. Configuram a natureza destas etapas: 

1 – Etapa Explorar: corresponde à fase inicial de aproximação ao tema, construção do 
problema e exploração de respostas pelo(a) estudante. Sua conclusão constitui momento de 
caráter orientativo, segundo formato estabelecido pela CCTFG, podendo corresponder a 
seminário, banca ou outro evento público, que promova o encontro entre o(a) estudante, 
o(a) orientador(a) e ao menos um(a) docente convidado(a) interno(a). Ao final desta etapa, e 
com o auxílio dos avaliadores, deve ser confirmada a ênfase projetual, teórica ou laboratorial 
do trabalho e encaminhada ata do encontro contendo a proposta de trabalho para ser 
publicizada pela CCTFG. A ata poderá incluir sugestão de conceito ou nota a ser considerada 
pelo(a) orientador(a) na avaliação final de TFG1. 

2 – Etapa Ensaiar: corresponde ao amadurecimento da resposta ao problema. A conclusão 
desta etapa corresponde a um segundo momento orientativo em que os participantes 
contribuam ao máximo com o desenvolvimento do trabalho. Ele seguirá formato a ser 
estabelecido pela CCTFG, podendo constituir-se em seminário, banca ou outro evento 
público, promovendo o encontro entre o(a) estudante, o(a) orientador(a) e ao menos um(a) 
docente convidado(a) interno(a). É recomendável, nesta etapa, a presença do membro 
externo que deverá participar da banca avaliativa ao final da etapa 3. A validação da etapa 
será feita por uma ata a ser encaminhada à CCTFG, recomendando ou não a realização da 
banca de defesa final do trabalho. 

3 – Etapa Consolidar: corresponde à etapa final do trabalho, em que se justificam e 
representam plenamente as proposições ensaiadas na etapa anterior. Seu momento final é 
constituído por uma banca pública de caráter avaliativo, com o mínimo de 3 membros e 
composta, em sua maioria, por arquitetos(as) e urbanistas. Dentre os membros, no mínimo 
um deve ser externo à comunidade da FAU/UFRJ e arquiteto e urbanista. A nota a ser 
atribuída é a média das notas aferidas pelos membros que compõem a banca, sendo a 
aprovação condicionada à ausência de nota individual inferior a 5,0 (cinco). Essa nota final 
deve ser anunciada ao final do rito de modo público, junto à leitura da ata que a justifica e 
apresenta brevemente as considerações da banca.  

Fica facultada ao orientador a definição dos(as) docentes convidados(as) a participar dos momentos 
orientativos e avaliativos acima descritos. A banca é soberana diante dos critérios de avaliação que 
julga serem pertinentes, desde que os mesmos estejam alinhados com as intenções do Projeto 
Pedagógico em vigência. Tal projeto deve ser de amplo conhecimento dos membros internos da 
FAU/UFRJ e cabe ao(a) orientador(a) sintonizar os membros externos com tais princípios, para que a 
ata redigida tenha um alinhamento com os propósitos pedagógicos da FAU/UFRJ. 

Os trâmites para o agendamento e convite aos membros da banca serão definidos pela CCTFG e 
informados no início do período letivo. A confirmação do agendamento e a mediação da banca é de 
responsabilidade do(a) orientador(a), bem como a redação do parecer final que compõe a ata, cuja 
entrega, após assinatura de todos os membros da banca, é obrigatória para a conclusão desta etapa. 
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A nota da banca corresponde à nota do segundo componente curricular (TFG2). 

Além da entrega da ata, constitui requisito para o cumprimento do TFG2 a entrega do material 
resumido sobre o trabalho, nos moldes definidos pela CCTFG, para ser integrado ao acervo da 
Midiateca da FAU. 

Essas três etapas encontram-se distribuídas ao longo de um tempo total de um ano, mas estão 
organizadas em dois períodos letivos segundo calendário estabelecido pela CCTFG. A Etapa Explorar, 
acontece integralmente durante TFG1 e orienta a nota deste, de responsabilidade do orientador. As 
Etapas Ensaiar e Consolidar têm seus momentos finais no período correspondente ao TFG2. A 
conclusão da Etapa Ensaiar não confere grau, tendo caráter orientativo, enquanto a da Etapa 
Consolidar é avaliativa e corresponde à banca de defesa final, conferindo o grau de TFG2. 

Cabe ressaltar que a nota de TFG2, atribuída ao final do processo, não está necessariamente atrelada a 
nenhum concurso interno ou externo relacionado aos Trabalhos Finais de Graduação. Para tais 
concursos, serão realizadas comissões específicas ligadas à Coordenação de Extensão da FAU/UFRJ 
que definirá os critérios para seleção dos trabalhos a serem enviados aos concursos. 

4. DISPOSITIVOS DE SUPORTE E PARTICIPAÇÃO 

Para dar apoio ao processo de TFG e estimular o corpo docente e discente a promover um debate 
contínuo sobre o TFG e consequentemente sobre a qualidade da produção acadêmica que está 
sendo realizada na FAU/UFRJ, a CCTFG fará uso de instrumentos, amplos suficientes para assumirem 
diferentes especificidades conforme a característica da CCTFG vigente, entendendo-os como parte 
integrante da carga horária dos componentes curriculares associados ao TFG: 

● atividades compartilhadas, abrindo aos estudantes de TFG ações organizadas em diferentes 
disciplinas, como aulas, palestras, oficinas, seminários, dentre outras modalidades;  

●  grupos de debates a serem fomentados pela CCTFG entre os próprios estudantes ao agrupar 
temas e debates similares ou ressonantes.; 

● apresentações de trabalhos premiados ou bem avaliados, a convite da CCTFG.  

● exposições semestrais dos trabalhos de TFG (presenciais ou não); 

● debate em relação à qualidade dos trabalhos produzidos na FAU/UFRJ.  

● debate de atualização ou alteração do regulamento de TFG.  

5. COMISSÃO COORDENADORA DO TFG 

5.1. CONSTITUIÇÃO, COMPOSIÇÃO E RENOVAÇÃO 

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

● Diretor(a) Adjunto(a) de Graduação - Presidente da Comissão; 
● 3 docentes do corpo permanente; 
● 1 Coordenador(a) Operacional de Ciclos Acadêmicos (Técnico-Administrativo); 
● 1 representante dos estudantes inscritos em TFG1; 
● 1 representante dos estudantes inscritos em TFG2. 
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Os membros docentes são indicados pela Diretoria Adjunta de Graduação, no mínimo 3/4 de 
arquiteto(a)s e urbanistas. Os membros discentes são indicados por seus pares, renovados a cada 
semestre. 

O(A) docente é indicado(a) visando a melhor composição da Comissão Coordenadora do TFG, 
priorizando-se as aproximações destes(as) com as ênfases (projetual, teórica e laboratorial) e com os 
campos de atuação. 

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

5.2. ATRIBUIÇÕES 

São atribuições da CCTFG: 

● avaliação contínua do TFG e consequentemente da produção acadêmica da FAU UFRJ; 
● deliberar sobre a eventual substituição de docentes orientadores; 
● publicizar as atas dos momentos orientativos e avaliativos previstos por este regulamento;  
● estabelecer o calendário semestral de TFG incluindo o planejamento da semana de bancas; 
● dirimir dúvidas e mediar conflitos entre as partes (docentes, estudantes, avaliadores etc.); 
● propor e organizar dispositivos de suporte e participação conforme disposto no item 4; 
● fazer a comunicação das regras e atividades do TFG. 

6. ORIENTADORES 

O Corpo de Orientadores é composto por todos(as) os(as) docentes ativo(a)s da FAU/UFRJ, incluindo 
permanentes e temporários (contratados, substitutos ou visitantes). É facultada a integração de 
coorientadores que sejam docentes ativos da UFRJ ou de outras IES. 

Reforça-se a importância de que o tema de trabalho escolhido pelo(a) estudante tenha afinidade 
com a ênfase e com o(s) campo(s) de atuação de seu(sua) orientador(a). A participação do(a) 
docente inclui a orientação acadêmica e pedagógica do(a) estudante ao longo de um ano (dois 
semestres letivos), além do engajamento nas atividades específicas do TFG (reuniões, seminários, 
avaliações etc.). 

O(A) orientador(a) participa de todo o processo de desenvolvimento do TFG, desde a inscrição do(a) 
estudante em TFG1, até a finalização de TFG2. Em caso de impedimento previsto do(a) orientar(a) 
em parte do processo (orientação por docente temporário, aposentadoria ou afastamento do 
docente permanente), deverá ser previsto um(a) segundo(a) orientador(a). 

As orientações devem ocorrer no ambiente da Universidade ou em dispositivo digital em horários de 
comum acordo entre as partes. 

Cada docente pode orientar no máximo 4 (quatro) estudantes por período (sugere-se a orientação de 
dois estudantes inscritos em TFG1 e dois em TFG2), podendo ampliar este número até 6 (seis) 
estudantes em caso de segunda orientação. 

A quebra do vínculo de orientação pode ser solicitada pelo(a) estudante ou pelo(a) orientador(a), 
devidamente justificada e encaminhada à Comissão Coordenadora de TFG que avalia a pertinência e 
conduz aos procedimentos cabíveis. 
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7. AVALIADORES EXTERNOS 

Os avaliadores externos não podem possuir vínculo com a FAU/UFRJ no momento de sua 
participação na avaliação. Entende-se, aqui, por vínculo a existência de números vinculados de SIAPE 
ou de DRE (matrícula ativa ou temporariamente trancada), sendo obrigatória a formação completa 
superior há no mínimo 3 (três) anos. 

Eles(as) podem pertencer a outros campos profissionais e de conhecimento além da Arquitetura e 
do Urbanismo, respeitando-se a composição majoritariamente composta por arquitetos e urbanistas 
dos momentos orientativos e avaliativos do TFG. 


