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RESOLUÇÃO CCESA 4, DE 9 DE ABRIL DE 2012 

 

 

Estabelece diretrizes e procedimentos para o 

desenvolvimento do Trabalho Final de Curso 

(TFC) no âmbito do Curso de Engenharia 

Sanitária e Ambiental da UFJF. 

 

 

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

de Juiz de Fora, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o 

disposto na Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 2002, que institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia, e no Regulamento 

Acadêmico da Graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora. 

 

R E S O L V E: 

 

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

Final de Curso (TFC) no âmbito do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da 

UFJF. 

 

Art. 2º. É obrigatória a realização do TFC como atividade de síntese e integração de 

conhecimento. 

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

características de experimento, de estudo teórico, de estudo de caso, de realização de 

projeto ou de estudo de problema da Engenharia Sanitária e Ambiental. 

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

outra atividade. 

§ 3º. A supervisão das atividades relacionadas ao TFC será conduzida pelo Colegiado 

do Curso. 



 
 
Art. 3º. A carga horária do TFC é de 240 (duzentos e quarenta) horas, divididas entre 

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

ESA062 - Trabalho Final de Curso II, com 180 (cento e oitenta) horas. 

 

Art. 4 o. O Colegiado do Curso tem as seguintes atribuições em relação ao TFC: 

I - supervisionar as atividades relacionadas ao TFC; 

II - estabelecer o formato de proposta do projeto de realização de TFC, de 

redação da monografia e de apresentação final do TFC pelos estudantes; 

III - deliberar sobre as solicitações de credenciamento de professores 

orientadores de TFC; 

IV - aprovar as propostas de projeto de realização de TFC até a data oficial de 

início das matriculas na disciplina ESA060 - Trabalho Final de Curso I; 

V – fixar semestralmente o período para defesa dos TFCs. 

 

Art. 5 o. Cada professor orientador pode orientar no máximo 3 (três) novos alunos por 

semestre no Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. 

 

Art. 6 o. O TFC é uma atividade de caráter individual e pressupõe a elaboração de uma 

monografia de acordo com o formato a ser estabelecido pelo Colegiado do Curso. 

 

Art. 7 o. Para a realização do TFC, o aluno deve requerer junto à Coordenação de 

Curso no período de matrículas do calendário oficial da UFJF, matrícula na disciplina 

ESA060 - Trabalho Final de Curso I, mediante apresentação de proposta de projeto de 

realização de TFC aprovada pelo Colegiado do Curso. 

§ 1º. Da proposta de projeto de realização do TFC, deve constar um termo de aceite 

emitido pelo professor orientador que se dispuser a orientá-lo. 

§ 2º. O aluno pode ter, além do professor orientador, um co-orientador devidamente 

justificado no corpo da proposta de TFC. 

§ 3º. O orientador e o co-orientador devem ter formação compatível com o TFC a ser 

orientado. 

§ 4º. Somente após a aprovação da proposta de TFC pelo Colegiado de Curso, a 

Coordenação poderá efetivar a matrícula do aluno na disciplina ESA060 - Trabalho 

Final de Curso I. 



 
 
§ 5º. A avaliação final na disciplina ESA 060 – Trabalho Final de Curso I deverá ser 

realizada na forma de seminário, com a apresentação das propostas de TFCs e 

avaliação por banca examinadora constituída por 3 (três) professores. 

§ 6º. O TFC tem duração mínima de dois períodos letivos e máxima de três períodos 

letivos, podendo ser prorrogada mediante apresentação de justificativa ao Colegiado, 

respeitada a duração máxima do curso fixada no Projeto Pedagógico do Curso. 

 

Art. 8 o. Compete ao Professor Orientador: 

I - colaborar com o estudante na elaboração do programa das atividades a 

serem desenvolvidas; 

II - acompanhar o desenvolvimento das atividades programadas; 

III - presidir a banca de exame de TFC do qual for orientador. 

 

Art. 9 o. A banca examinadora é constituída por no mínimo três examinadores tendo o 

professor orientador como seu presidente. 

Parágrafo único. Os demais examinadores podem ser professores da UFJF ou 

convidados externos. 

 

Art. 10. A avaliação na disciplina Trabalho Final de Curso II será feita por meio da 

defesa do TFC em sessão pública através de sua apresentação pelo autor, seguida de 

arguição pelos membros da banca examinadora e de reunião para emitir parecer: 

I - aprovação emitindo um conceito final entre 60 (sessenta) e 100 (cem); 

II - reprovação emitindo um conceito inferior a 60 (sessenta); 

III - aprovação condicionada à realização de modificações na monografia. 

Parágrafo único. No caso de aprovação condicionada, a banca examinadora definirá 

um prazo de no máximo de 30 (trinta) dias para o aluno apresentar a versão final do 

trabalho com as alterações propostas para nova análise. O orientador se 

responsabilizará pela verificação de atendimento às condicionantes da banca 

examinadora e consolidação do parecer final. 

 

Art. 11. Após aprovado, o aluno deverá encaminhar para a Coordenação do Curso a 

versão final em uma via digital e uma via encadernada, de acordo com o formato 

estabelecido pelo Colegiado do Curso, como condição final para lançamento do 

conceito referente à aprovação na disciplina Trabalho Final de Curso II pela 

Coordenação do Curso. 



 
 
 

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

 

Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

Júlio César Teixeira 

Coordenador do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental 


