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Goiânia. Dis
sciplina Introduçção à Arquitetura
a 2, segundo semestre do Cursoo de Arquitetura
a e Urbanismo, 2010
2

Anexxo 2
REGU
ULAMENTA
AÇÃO DO TR
RABALHO D E CONCLUS
SÃO DE CUR
RSO PARA O CURSO DE
D
ARQUITETURA E URBANISM
MO DA FAV/
V/UFG
1. Dissposições Geerais
O preesente regulam
mento dispõe sobre as reggras e as orieentações paraa elaboração ddo Trabalho de
d Conclusãoo do
Cursoo de Arquitetura e Urbanismo da Univversidade Feederal de Goiás e segue as diretrizess curriculares da
Resolução CNE/CE
ES nº 2, de 177 de junho de 22010.
O Traabalho de Connclusão de Cuurso –TCC é normatizado pelo presentee regimento, ppelo Protocoloo para Defesaa do
TCC nna FAV/UFG e pela planilhaa de Critérios para Avaliaçãão das Defesaas de TCC da FAV/UFG.
O Traabalho de Connclusão de Cuurso é compossto pelas disciiplinas Semináário de Projeto
to e Trabalho de Conclusãoo de
Cursoo, a ser desenvolvido pelo acadêmico
a
ao longo da realização do últim
mo ano do currso.
1.2 Doos propósitos
Ao finnal do curso, o estudante deverá
d
apreseentar e defennder, em sesssão pública, uum projeto de Arquitetura e/ou
e
Urbannismo sobre tema escolhido em diáloggo com os professores/or
p
ientadores, cconsiderando a aprendizaggem
constrruída no seu percurso
p
form
mativo no âmbbito do Curso de
d Arquiteturaa e Urbanismoo, como uma atividade sínttese
do conhecimento adquirido.
O alunno deverá prooduzir, apresentar e defendder um trabalho individual que envolva toodos os proceddimentos de uma
u
investtigação técnico-científica, em uma área teeórico-prática.
O projjeto deve estaar obrigatoriam
mente relacionnado ao camppo das atribuiçções profissionnais do Arquiteeto e Urbanistta.
A form
mação do aluno que subbsidia a elabooração do TC
CC se dará ao longo de todo o cursso, e deverá ser
desennvolvido especcificamente naas seguintes ddisciplinas:
Seminário de Projeto;
S
P
T
Trabalho
de Coonclusão de C
Curso - TCC;
2. Da disciplina Seeminário de Projeto
P
O alunno deverá dessenvolver um “PORTFÓLIO
O” cujo objetivoo é revisitar suua trajetória noo curso, tendoo por foco tantto a
aprendizagem teórrica quanto a aprendizagem
m prática, e que será a base para o dessenvolvimentoo da propostaa de
projetto e para a deffinição do professor orientaador.
Serãoo realizados seminários
s
tem
máticos de accordo com ass grandes áreas de interessse do Curso de Arquiteturra e
Urbannismo.
Ao finnal da disciplinna e após contato prévio coom os possíveeis orientadorees, o aluno dessenvolverá um
ma proposta para
p
o TCC
C, que deverá se referir gennéricamente ppelo menos aoos seguintes elementos:
 o tema do projeto e suaa justificativa;
 os objetivoos, a estratégia de abordag em, as intençções projetuaiss e suas possííveis contribuiições.
 a área de intervenção, preliminarmeente levantadaa e avaliada quanto
q
às suaas características, potenciais e
restrições locais e urbannas;
 a instituiçãão (ou instituiçções) envolvidda(s) no projetto e a legislaçãão pertinente;;
 a definiçãoo do grau de desenvolvime
d
nto: entendim
mento da extennsão, profundiidade e definiçção das soluçções
contidas nas
n etapas, esscalas e grauss de detalhameento propostos;
 proposta de
d programa e suas relaçõees com o sítio e o contexto urbano.
3. Da disciplina do
o TCC
O Cooordenador do Trabalho de Conclusão dee Curso será indicado peloo Núcleo Doceente Estruturaante do Cursoo de
Arquittetura e Urbaanismo. Será de competênncia e responnsabilidade deesta coordenaação a supervvisão dos TC
CCs,
distribbuição das vaagas de orienttação, acomppanhamento e organização do calendárioo de apresenntações e banncas
examinadoras.
O(a) ggraduando(a) deverá elaboorar o Trabalhho de Conclussão de Curso – TCC sob oorientação de um professorr(a),
efetivoo ou substitutoo, que seja Arrquiteto e Urbaanista lotado na
n Faculdade de Artes Visuuais.
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3.1 Das exxigências
Para cursar a disciplina do TCC
C, o estudantee deverá ter integralizado a carga horárria total do Cuurrículo Plenoo do
Cursoo de Arquiteturra e Urbanism
mo.
O últim
mo período doo curso deveráá ser dedicadoo exclusivameente à realizaçção e desenvoolvimento do projeto
p
do TCC
C.
O projjeto teórico/prrático será connduzido pelo pprofessor orientador.
3.2 Da Insscrição
O aluuno deverá esstar regularmeente matriculaado na discipplina Trabalhoo de Conclusãão de Curso de Arquiteturra e
Urbannismo.
O aluno deverá coonfirmar sua participação
p
nno Trabalho de
d Conclusão de Curso, junntamente com
m seu orientaddor,
mediaante o preennchimento doo termo de iinscrição com
m compromissso mútuo dee orientação, fornecido pelo
p
coordenador do TC
CC.
O proojeto do TCC deverá estarr em sintonia com a área de pesquisa e/ou atuaçãoo do professor orientador, que
deverrá ser contataddo previamentte e ao qual s erá facultada a aceitação ou não da orienntação.
O alunno deverá elaborar a proposta de projetoo visando sua adequação àss linhas passív
íveis de orientação.
rmato
3.3 Do form
A cargga horária doo aluno será de
d 2 horas seemanais de coontato com o orientador, e 2 horas semanais de contato
com a Coordenação de TCC.
O proojeto final da disciplina Traabalho de Connclusão de Curso – TCC - deverá atennder ao padrãão profissionall de
trabalho da área dee arquitetura e urbanismo, rrespeitando os princípios da linguagem e da programaação visual, além
a
de um
ma correta form
matação.
O proojeto deve atennder aos reguulamentos dessta instituição e às regras técnicas estipuuladas pela disciplina de TC
CC,
que seerão anexadaas a este regullamento e estãão sujeitas a revisões
r
perióódicas pela Cooordenação doo TCC.
3.4 Da Oriientação
É de ccompetência e responsabilidade do profeessor orientaddor:
a) Proogramar o caleendário de orientação com o (s) orientando(s);
b) Dar orientação inndividual ou em grupo aos aalunos, com atendimento
a
em espaço da Universidade Federal de
Goiáss, totalizando pelo
p menos um
ma hora aula por semana por
p aluno;
c) Connduzir o desenvolvimento do
d projeto acaddêmico indicaando bibliograffia específica;;
d) Parrticipar das reuniões prograamadas pela C
Coordenação de Curso e peela Coordenaçção de TCC, conforme
c
calenddário a ser preeviamente aprrovado pelos pprofessores envolvidos;
e) Enccaminhar à Cooordenação de TCC a fichaa de acompanhamento e freeqüência do a luno;
f) Orieentar o aluno para
p a defesa pública do prrojeto;
h) Preesidir a sessãoo de defesa pública a ser reealizada em data definida no calendário dda FAV, relataando, se
entender necessário, ao final o processo
p
do traabalho, sem direito
d
à avaliaação final;
3.5 Do Oriientando
É de ccompetência e responsabilidade do orienntando:
dos
a) Reesponder as exigências
e
dass diferentes eetapas do TCC
C: elaboraçãoo da proposta de projeto, apresentação
a
resultaados parciais e defesa na banca
b
final;
b) Participar obrigaatoriamente doos encontros dde orientaçãoo conforme o calendário
c
esttipulado pelo orientador e pelo
p
coordenador do TC
CC;
c) Parrticipar das reeuniões prograamadas pela Coordenaçãoo conforme caalendário a seer previamentee aprovado peelos
orienttadores;
d) Infformar por esscrito à Coordenação do Curso sobree eventuais problemas
p
e dificuldades no processo de
orienttação;
e) Em
m caso de soliccitação de muudança de orieentação, serão consideradaas fichas de aacompanhameento, preenchidas
pelo oorientador e um
ma justificativaa por escrito ssobre os motivvos dessa soliicitação.
3.6 Das Ettapas de Apreesentação
A elabboração do TC
CC deverá passsar por três eetapas de apresentação. Sãão elas:
 Apresentação
A
o da Propostaa
 Qualificação
Q
do
d Processo
 Defesa
D
Final.
3.7 Da Apresentação daa Proposta e dda Qualificaçãão do Projeto
A quaalificação do TCC
T para a defesa final seráá orientada peelos seguintes procedimentoos:
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a) A avaliação paara a Qualifiicação do Prrojeto será processual
p
e formativa, seendo obtida pelos seguinntes
procedimentos:
- Avaliação da Propostaa (nota AP, naas primeiras duas
d
semanass da disciplinaa TCC, avaliadda pelo professsor
da discipliina) e do Proocesso de Traabalho do aluuno (nota PT, avaliada peelo orientador anteriormentte à
banca), quue em conjunto compõem a nota PF;
- Apresenntação do traabalho em um
ma banca dee qualificaçãoo, realizada aaté a décimaa semana lettiva,
composta pelo orientador e dois profeessores do cuurso, que compõe a nota BQ
Q;
b) A banca de quaalificação realizzará uma avaaliação crítica do
d desenvolvimento do trabbalho até aqueele momento,
poodendo orientaar o estudantee com sugestõões e encaminnhamentos verbais.
c) Parra cada avaliaação será atribbuída uma notta de 0,0 a 10,0 pelos compponentes da bbanca.
d) Estte conjunto dee avaliações comporão a méédia de qualificação do alunno, sendo connsiderado aptoo a prosseguirr e
apresentar-se à banca final o aluuno que obtiveer uma média simples superior a 5,0 ponttos, conforme as fórmulas:
AP+PT = PF
2
PF+BQ = média de Quualificação do Projeto
2
4. Da Defesa Finall
A datta da defesa pública do TCC
T
será ageendada pela coordenação
c
da disciplina do TCC, junntamente com
m os
professsores orientaadores, e consstará do calenddário da FAV,, aprovado no Conselho da Unidade.
Caberrá a Coordenaação do TCC a definição doos membros das
d bancas de avaliação finaal.
A connclusão do cuurso dependerrá da aprovaçção do TCC do
d aluno pela banca exam inadora que atribuirá
a
concceito
“aprovvado” (nota dee 5,0 a 10) ou “reprovado” ((nota abaixo de
d 5,0).
4.1 Da Avaaliação Final
A bannca final de avvaliação será formada pelo menos por dois professorees arquitetos e urbanistas da
d Unidade e um
profisssional Arquiteeto e Urbanistta de fora do quadro de profissionais
p
da
d Universidadde Federal dee Goiás, definnido
pelo C
Coordenador do
d TCC e em comum acorddo com os orieentadores.
A apreesentação do trabalho seguuirá o “Protocoolo para Defessa de TCC na FAV/UFG”.
O projjeto deverá seer avaliado dee acordo com oos seguintes critérios:
c
a) Coonceituação Teórica
T
e Parttido: Referênccias projetuaiss, fundamentaação técnico--construtiva e relações com
mo
lugar e o entorno. Relação
R
entree a produção tteórica e a práática, a partir da coerência entre tema, conceito
c
e proj
ojeto
(demoonstrada peloo embasamennto do partidoo adotado e da concepção formal com
m a interpretaação do temaa, a
propoosta teórico-coonceitual, as implicações ssócio-econômicas e culturaais, o contextoo histórico e os antecedenntes
arquittetônicos e urbbanísticos).
b) Desenvolvimentoo do Projeto: Metodologia ee/ou processoo de desenvolvvimento do prrojeto: processo de concepção
e trajeetória (estudoos preliminaress, partido, antte-projeto, proojeto arquitetôônico final e ddetalhamento)). Atendimentoo a:
funcioonalidade, dim
mensionamento adequado, nível de detallhamento com
mpatível com ccomplexidadee do programaa de
necesssidades; aceessibilidade; adequação a orientação solar, topoggrafia e pre--existências; construtibilidaade,
conceepção estruturral e viabilidade; coerênciaa, inovação e contribuição para o camppo de conheciimento; inovação
técnicca e tecnológicca.
c) Appresentação e representaação técnica do projeto: Qualidade gráfica do pprojeto, precisão técnica da
repressentação, orgganização, cooerência entree projeto e linguagem grráfica, qualidaade da redaçção, formataçção,
diagraamação e acaabamento. Obbjetividade, cllareza, capacidade de síntese e argumeentação, dom
mínio do assunto,
coerência entre a apresentaçãão oral, a peesquisa e o projeto. Usoo adequado de referênciaas imagéticass e
iconoggráficas, de elementos de processo,
p
de m
material áudioo-visual e do teempo disponívvel para defessa do projeto.
Obs.: Os três critérrios de avaliação são insepparáveis e deevem estar preesentes no prroduto final, que
q é resultaddo e
síntesse do processo de desenvoolvimento do TTrabalho de Coonclusão de Curso.
C
Por issso, não há ponntuação estanque
em caada critério, e serão interpreetados em seuu conjunto a partir
p
de cada proposta
p
projeetual.
4.2. Do enncaminhamentto dos volumees do projeto para
p a defesa final
As cópias impressaas deverão ser encaminhaddas consideranndo os seguintes critérios:
a) O TTCC de Arquittetura e Urbannismo não podderá ser entregue sem a deevida qualificaçção do projetoo;
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b) Deepositar na Coordenação de
d Curso um a cópia do trrabalho, em formato
f
A1, eentre 05 e 100 pranchas, com
c
anteceedência mínim
ma de dez diias para o iníício das defesas. Os trabaalhos deverãoo ser dispostoos em exposição
públicca e ficar à dissposição dos membros
m
da bbanca.
c) Deverá ser entreegue 3 (três) cópias de um
ma versão redduzida do trabbalho, em form
rmato de mem
morial explicattivo,
com nno máximo 20 páginas A4, anexadas
a
as m
miniaturas dass pranchas doo projeto no taamanho A3.
d) Oss trabalhos deverão ser apresentados
a
conforme a formatação complementar
c
r estabelecidaa pelo Plano da
Discipplina de TCC.
e) Deeverá ser solicitada por esscrito a utilizaação de qualqquer outro reccurso audioviisual para a apresentaçãoo do
trabalho, estando esta
e condicionada à aprovaçção pelo Coorrdenador do TCC.
T
5. Da Conclusão
Após a defesa púbblica e aprovaação do Trabaalho de Concllusão de Cursso o aluno terrá trinta dias para encaminnhar
uma cópia digital (em CD no formato .pdf) da versão final
f
e revisadda do trabalhho à Coordennação (conforrme
formaatação acima).. A aprovação do candidatoo está condicioonada a esta entrega
e
final.
6. Doss casos omisssos e impassses
Caberrá ao Coordennador de TCC
C resolver os ccasos omissoss deste regulamento.
Todoss os processos deverão segguir as resoluçções desta insstituição.

Levanttamento Analítico de área urban
na central de Go
oiânia. Estudantes do 2º semestre do Curso dee Arquitetura e Urbanismo,
U
disciplina de Introduçã
ão à Arquitetura 2, 2010.
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