
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

FACULDADE DE ENGENHARIA 

COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 

 

RESOLUÇÃO CCESA 14, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

Altera a Resolução CCESA 4/2012, que estabelece 

diretrizes e procedimentos para o desenvolvimento 

do Trabalho Final de Curso (TFC) no âmbito do 

Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da 

UFJF. 

 

O Colegiado do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Juiz de Fora, 

no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o disposto na Resolução CNE/CES  

2/2019, de 24 de abril de 2019, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Engenharia, e no Regulamento Acadêmico da Graduação da Universidade Federal de Juiz de 

Fora. 

 

RESOLVE 

Art. 1º. Estabelecer diretrizes e procedimentos para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) no âmbito do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UFJF. 

Art. 2º. É obrigatória a realização do TCC como atividade de síntese, integração de conhecimento e 

articulação das competências inerentes à formação do engenheiro sanitarista e ambiental. 

§ 1º. O TCC pode ser um trabalho de aprofundamento ou inédito, podendo ter características de 

experimento, estudo teórico, estudo técnico ou realização de projetos em Engenharia Ambiental e 

Sanitária. 

§ 2º. O TCC é obrigatório para a integralização do curso e não pode ser substituído por outra 

atividade. 

§ 3º. A supervisão das atividades relacionadas ao TCC será conduzida pela Coordenação do Curso. 

Art. 3º. A carga horária do TCC é de 270 (duzentas e setenta) horas, divididas entre as disciplinas 

ESA060 - Trabalho Final de Curso I, com 60 (sessenta) horas, e ESA098 - Trabalho Final de Curso 

II, com 210 (duzentas e dez) horas. 

§ 1º. A matrícula na disciplina ESA060 – Trabalho Final de Curso I está condicionada à aprovação 

na disciplina ESA082 – Metodologia Científica Aplicada à Engenharia Ambiental e Sanitária. 

§ 2º. A matrícula na disciplina ESA098 – Trabalho Final de Curso II está condicionada à aprovação 

na disciplina ESA060 – Trabalho Final de Curso I. 

Art. 4º. A Coordenação do Curso tem as seguintes atribuições em relação ao TCC: 

I – fixar semestralmente o período para defesa dos TCCs; 



II – acompanhar o desenvolvimento das atividades associadas ao TCC; 

III - aprovar as propostas de projeto de realização de TCC até a data oficial de início das matrículas 

na disciplina ESA060 - Trabalho Final de Curso I. 

Parágrafo único. Casos excepcionais deverão ser avaliados pela Coordenação do Curso e, quando 

pertinentes, levados ao Colegiado do Curso. 

Art. 5º. O Colegiado do Curso tem as seguintes atribuições em relação ao TCC: 

I - estabelecer o formato de proposta do projeto de realização de TCC, de redação do documento 

e de apresentação final do TCC pelos estudantes; 

Parágrafo único. Deliberar sobre casos excepcionais, conforme solicitação da Coordenação do 

Curso. 

Art. 6º. Cada professor orientador pode orientar no máximo três novos alunos por ano no Curso de 

Engenharia Ambiental e Sanitária. 

Art. 7º. O TCC pode ser realizado individualmente ou em dupla de discentes sendo que, em qualquer 

situação, deve permitir avaliar a efetiva contribuição de cada aluno, bem como sua capacidade de 

articulação das competências visadas. 

Art. 8º. Da equipe orientadora dos TCCs. 

§ 1º. Admite-se a orientação de discentes do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária por 

professor do quadro permanente da UFJF, mediante a aprovação da proposta de projeto. 

§ 2º. O aluno ou a dupla pode ter, além do orientador, um coorientador que atenda aos seguintes 

critérios: possuir curso superior, com formação e/ou atuação profissional compatível com o tema 

do TCC a ser desenvolvido e anuência do orientador. 

Art. 9º. Compete ao Professor Orientador: 

I – colaborar com o aluno ou com a dupla na elaboração do programa das atividades a serem 

desenvolvidas; 

II – acompanhar o desenvolvimento das atividades programadas; 

III – presidir a banca de exame de TCC do qual for orientador. 

IV – garantir que sejam realizadas as devidas alterações na versão final do TCC, conforme 

acordado na sessão de avaliação juntamente com a banca examinadora. 

V – zelar pelo cumprimento da presente Resolução. 

Art. 10. A avaliação final na disciplina ESA060 deverá ser realizada mediante a apresentação do 

trabalho pelo autor ou pela dupla na forma de seminário, seguida de considerações dos membros da 

banca examinadora e de reunião para emitir parecer. 

§ 1º A apresentação deve conter, no mínimo, uma contextualização do tema, os objetivos e a 

metodologia a ser empregada no desenvolvimento do trabalho. 

§ 2º A apresentação deverá ser realizada entre 15 e 20 minutos. 

§ 3º A banca examinadora deve ser constituída por no mínimo 3 (três) examinadores, devendo ser 

presidida pelo professor orientador ou, excepcionalmente, pelo coorientador. Os demais 



examinadores podem ser professores da UFJF ou convidados externos, desde que profissionais 

com curso superior com formação e/ou atuação profissional compatível com o tema do TCC. 

§ 4º. Após reunião, a banca examinadora deverá emitir parecer: 

I – aprovação - APR ou 

II – reprovação - REP. 

§ 5º Após aprovação, o aluno ou a dupla deverá encaminhar para a Coordenação do Curso a ata da 

defesa como condição final para lançamento do conceito pela Coordenação do Curso.  

Art. 11. A avaliação na disciplina ESA098 será feita por meio da defesa do trabalho em sessão pública 

mediante sua apresentação pelo aluno ou pela dupla na forma de seminário, seguida de arguição pelos 

membros da banca examinadora e de reunião para emitir parecer. 

§ 1º. O documento final poderá ser redigido na forma de artigo, monografia ou projeto técnico, 

conforme orientações descritas nos anexos. 

§ 2º. A banca examinadora deve ser constituída por no mínimo 3 (três) examinadores, sendo ao 

menos 2 (dois) examinadores externos à comissão orientadora. A banca examinadora deverá ser 

presidida pelo professor orientador ou, excepcionalmente, pelo coorientador. Os demais 

examinadores podem ser professores da UFJF ou convidados externos, desde que profissionais 

com curso superior, com formação e/ou atuação profissional compatível com o tema do TCC. 

§ 3º. O parecer da banca será realizado por critérios estabelecidos em instrumento normativo; 

§ 4º. Após reunião, a banca examinadora deverá emitir parecer: 

I – aprovação - APR ou 

II – reprovação - REP. 

§4º. Após aprovação, o aluno ou a dupla deverá encaminhar para a Coordenação do Curso como 

condição final para lançamento do conceito: 

I - a versão final corrigida do documento após sugestões da banca, em via eletrônica, com anuência 

da comissão orientadora;  

II - a ata da defesa. 

Art. 12. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso. 

Art. 13. Esta Resolução entra em vigor no semestre seguinte à sua aprovação. 

 

 

Jonathas Batista Gonçalves Silva 

Coordenador do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária 


