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INFORMAÇÕES GERAIS 

O Trabalho Final de Graduação é regido por norma específica disponível junto ao Plano Pedagógico de Curso 2018 

(Normas do Trabalho de Conclusão de Curso). Em caso de exceção, no período de transição entre o currículo 2008 e o 

currículo 2018, o formato da disciplina será definido de forma que não haja prejuízos aos alunos ingressantes na 

vigência do currículo 2008. Qualquer situação que não se enquadre nas atuais normas vigentes (currículo 2018) será 

analisada e, se for o caso, ajustada mediante aprovação do Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo. A 

Comissão de TFG tem autonomia para deliberar sobre condições que não prejudicam o andamento e a efetivação do 

cronograma do TFG 1. 

O Trabalho Final de Graduação 1 se estrutura a partir de atividades que o aluno desenvolverá individualmente sob a 

orientação de um professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo de sua livre escolha a partir de um tema 

obrigatoriamente relacionado com as atribuições profissionais do arquiteto e urbanista (Resolução N.2/2010 da 

Câmara de Educação Superior do Ministério da Educação). Além das orientações com seu orientador, são previstas 

algumas datas onde o aluno poderá consultar os professores que compõem a Comissão de TFG, conforme cronograma 

constante neste documento, para redimir eventuais dúvidas. 

Para formalizar a orientação, deve ser preenchido o Termo de Compromisso de Orientação (modelo fornecido pela 

comissão). 

O orientador, mediante solicitação do aluno, deverá registrar, em ficha própria chamada de Documento de Registro 

de Orientação (modelo fornecido pela comissão), os encontros para fins de orientação do TFG 1. A ficha deve conter, 

no mínimo, 10 (dez) registros de orientação, cada um dos encontros deve ser assinado tanto pelo aluno quanto pelo 

orientador. Essa ficha deve ser entregue para a Comissão de TFG e é requisito necessário para a conclusão do Curso 

de Arquitetura e Urbanismo. 

 

ETAPAS DO TFG 1 

Etapa 1 – Plano de Trabalho Final de Graduação - apreciativa 

O Plano de Trabalho Final de Graduação será registrado em documento contendo no máximo 10 páginas, com capa 

informando dados da instituição, do centro de ensino, do curso, da disciplina, título provisório do tema, nome 

completo e matrícula do aluno, nome completo do orientador e coorientador (se houver) e local e data.  

Este documento deverá estruturar-se em: 

- introdução (com apresentação breve do tema, justificativa e objetivos do trabalho); 

- breve revisão do estado da arte; 

- método e cronograma (do desenvolvimento do tema que se estenderá até o final do TFG 2); 

- referências bibliográficas. 

 



Citações e referências devem seguir as normas da ABNT (consultar a MDT da UFSM): 

NBR 10520 – Informação e documentação: citações em documentos: apresentação (2002); 

NBR 6023 – Informação e documentação: referências: elaboração (2002). 

Para citações, observar as normas da MDT da UFSM, página 17, item 2.2.10. 

O Plano de Trabalho Final de Graduação deve ser entregue, em meio impresso, formato A4, paginada, para a Comissão 

de TFG, que verificará sua conformidade com as normas indicadas acima e preencherá ficha própria (com eventuais 

solicitações de ajustes) cuja cópia será entregue ao aluno e lhe será conferido um prazo para devolução do documento 

com ajustes solicitados, se forem necessários. 

O Plano de Trabalho Final de Graduação será apresentado, de forma oral, para o Colegiado do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo, em reunião para este fim e em data única para todos os alunos do TFG 1. O Colegiado irá apreciar e 

comentar o tema escolhido pelo aluno, apontando potencialidades e problemas a fim de que aluno e orientador 

possam aprimorar a definição temática proposta. O aluno terá cinco minutos para expor seu tema. 

Esta etapa não é avaliativa, mas é requisito obrigatório para a obtenção de aprovação na disciplina DAU1106 Trabalho 

de Graduação 1.  

 

Etapa 2 – Pesquisa do Tema - avaliativa 

A Pesquisa do Tema corresponde ao relatório de pesquisa desenvolvido pelo aluno durante a disciplina de TFG 1. Esta 

etapa é avaliativa. A Pesquisa do Tema será avaliada tanto pelo professor orientador (aspectos de conteúdo), quanto 

pela Comissão de TFG (aspectos de redação e adequação a normas). A avaliação será segundo ficha própria anexa a 

este documento. 

O documento Pesquisa do Tema será entregue em duas fases. A primeira fase corresponde a uma versão rascunho 

que será avaliada pelo orientador e pela Comissão. Essa versão será entregue em duas cópias impressas, uma para o 

orientador e uma para a Comissão. O documento deverá ter, no máximo, 80 (oitenta) páginas no total.  

Após esta avaliação, caso seja indicado pelo orientador (aspectos de conteúdo) e pela Comissão de TFG (aspectos de 

redação e adequação a normas), o aluno deverá fazer os ajustes solicitados, sob pena de reprovação da disciplina.  

Todos os alunos deverão entregar a versão final de suas pesquisas, correspondendo a segunda fase, em versão digital 

de boa qualidade, formato PDF, em CD ou DVD com capa de identificação completa para fazer parte do acervo do 

CAU.  

O aluno que não efetivar a entrega final de sua pesquisa com as alterações solicitadas será reprovado. 

 

Etapa 3 – Partido Geral - avaliativa 

A etapa 3 corresponde ao desenvolvimento e defesa, perante uma banca, do tema proposto em nível de partido geral. 

O aprofundamento e o detalhamento a ser alcançado pelo aluno nessa etapa será de acordo com o tema por ele 

escolhido.  

Esta etapa 3 é avaliativa e a banca de avaliação será composta por três professores efetivos e um suplente. Um dos 

três membros efetivos será externo ao Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSM, sede Santa Maria. 

O aluno deverá entregar uma versão impressa do Partido Geral em formato A3, em quatro vias (pranchas maiores 

serão admitidas desde que dobradas no formato A3), com no máximo 20 pranchas, em escala compatível com o tema 

proposto (arquitetônico, paisagístico ou urbanístico) e deve conter no mínimo: identificação (capa), evolução da 

proposta projetual, conceito, princípios compositivos, justificativa da proposta, elementos gráficos mínimos para 

compreensão da proposta, incluindo detalhamentos (vide ficha de avaliação da etapa anexa a este documento). Uma 

das vias em A3 deve estar encadernada (para o acervo do CAU). 



O Partido geral, em sua versão impressa, deve ser acompanhado de maquete(s) física(s) de estudo.  

Além da versão impressa, o aluno deve entregar um CD ou DVD contendo, em formato PDF de boa qualidade, as 

pranchas do Partido Geral e fotografias da(s) maquete(s). Este CD ou DVD deve ter uma capa com a identificação 

completa da instituição, título do trabalho, nome e matrícula do aluno, nome do orientador, local e data. 

A avaliação do partido será feita, por cada membro da banca, segundo ficha própria (anexa a este documento). A nota 

da etapa Defesa do Partido Geral será a média obtida a partir das três notas conferidas ao trabalho por cada membro 

da banca. 

A avaliação do Partido Geral se dará por meio de critérios quantitativos (elementos gráficos e materiais que 

demonstrem com clareza a solução proposta), critérios qualitativos, conforme o escopo do tema (arquitetura, 

urbanismo ou paisagismo) e a comunicação oral (defesa e argumentação). 

Na defesa oral do Partido Geral, que pode ser apresentado em meio digital, impresso ou em ambas as formas, além 

dos critérios expostos acima, serão considerados a pontualidade, o uso do tempo disponível para apresentação (30 

minutos no máximo), a inteligibilidade de imagens e de textos projetados ou material impresso apresentado, a 

estrutura da apresentação, a coerência do discurso, a clareza na exposição das ideias, a postura adequada e a 

argumentação frente à arguição da banca. A defesa do Partido Geral é aberta à audiência da comunidade acadêmica 

interna e externa.  

A arguição da banca e a argumentação do aluno não deverão estender-se além de 20 minutos, no total. 

 

AVALIAÇÃO FINAL 

A nota final da disciplina DAU1106 Trabalho de Graduação 1 será composta por média ponderada obtidas nas etapas 

2 e 3 com os pesos dados na tabela que segue. A nota mínima para aprovação na disciplina DAU1106 TFG 1 é seis 

(6,00). 

Elemento obrigatório Pesquisa do Tema Partido Geral 

Peso (sobre 10,0) 3,0 7,0 

Responsáveis pela avaliação Orientador e Comissão Banca 

 

O aluno, para ser aprovado na disciplina DAU1106 TFG 1, deve ter no mínimo 10 orientações registradas no 

Documento de Registro de Orientação (correspondente a 75% de presença considerando o semestre letivo com 15 

semanas). 

A ausência de entrega e de defesa de qualquer elemento exigido na disciplina DAU1106 TFG 1 implicará na reprovação 

do aluno (Plano do Trabalho Final de Graduação, Pesquisa do Tema e Partido Geral). 

A não observância dos prazos definidos para entrega e defesas implicará na reprovação do aluno, salvo os casos 

previstos no Guia do Estudante da UFSM. 

O aluno deve estar atento para o preenchimento e assinatura de protocolos referentes a todas as fases (entregas e 

defesas) previstas para o TFG 1. 

No caso de reprovação ou desistência na disciplina de TFG 1, o aluno poderá permanecer com o mesmo tema já 

apreciado pelo Colegiado do Curso. 

O TFG 2 é composto por duas etapas: Painel Intermediário e Painel Final. 

 

 

 

 



CRONOGRAMA DOS ENCONTROS COM A COMISSÃO DE TFG 

MARÇO 

13 – quarta-feira – 14:00 horas - apresentação da Comissão do TFG, apresentação geral do TFG 1, apresentação do 

cronograma, esclarecimentos acerca do Termo de Compromisso de Orientação, orientações para elaboração do 

Plano de Trabalho Final de Graduação. 

20 – quarta-feira – 14:00 horas  – entrega do Termo de Compromisso de Orientação firmado pelo aluno e seu 

orientador, orientações para o Plano de Trabalho Final de Graduação. Assinar o protocolo de entrega. 

27 – quarta-feira – 14:00 horas – entrega do Plano de Trabalho Final de Graduação impresso para a Comissão do 

TFG, assinar protocolo de entrega. 

 

ABRIL 

03 – quarta-feira – 14:00 horas – apresentação do Plano de Trabalho Final de Graduação para o Colegiado do Curso 

de Arquitetura e Urbanismo – apresentação oral, máximo 5 minutos, presença obrigatória. Assinar a lista de 

presença. 

10 – quarta-feira – 14:00 horas – orientações gerais para elaboração da pesquisa com a Comissão de TFG, normas 

para citações e referências. 

 

MAIO 

29 – quarta-feira – 14:00 horas -  entrega da pesquisa impressa em sua versão rascunho para a comissão e para o 

orientador. Assinar o protocolo de entrega. 

 

JUNHO 

12 – quarta-feira – 14:00 horas -  devolução da pesquisa e divulgação da avaliação da Comissão de TFG das pesquisa 

entregues em 29 de maio para ajustes, caso necessário. 

26 – quarta-feira – 14:00 horas – entrega da pesquisa em meio digital em sua versão final (cópia digital, de boa 

qualidade, em CD ou DVD com capa com a identificação oficial da instituição, centro, curso, código e nome da 

disciplina, bem como título da pesquisa, nome do autor, matrícula do autor, nome do orientador, local e data). 

Assinar o protocolo de entrega. O CD ou o DVD também devem ser identificados com o nome do aluno, o semestre e 

o ano. 

 

JULHO 

08 – segunda-feira – 13:30h às 16:30h – entrega dos cadernos A3 impressos (4 cópias), impressão de boa qualidade, 

contendo o Partido Geral (incluir folha com capa com informações da instituição, centro, curso, código e nome da 

disciplina, título do trabalho, nome do autor, matrícula, nome do orientador, local e data) e de um CD  ou DVD 

contendo as pranchas em formato PDF (cópia digital, de boa qualidade, em CD ou DVD com capa com a 

identificação oficial da instituição, centro, curso, código e nome da disciplina, bem como título da pesquisa, nome do 

autor, matrícula do autor, nome do orientador, local e data). Estes elementos serão distribuídos para a banca do TFG 

1 (três membros) e uma delas depositada no Laboratório de Acervo e Documentação do CAU / UFSM. Assinar o 

protocolo de entrega. Entrega da maquete física do Partido. O CD ou o DVD também devem ser identificados com o 

nome do aluno, o semestre e o ano. 

15 a 19 de julho – período para a realização da defesa do Partido Geral do TFG 1. Assinar a lista de presença. O 

cronograma definitivo será divulgado mais próximo da data. 



 

TERMO DE COMPROMISSO DE ORIENTAÇÃO 

 

Santa Maria, ___ de _____________ de 2019. 

 

 

Eu, ______________________________, matrícula ___________, aluno (a) do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo, solicito a orientação do (a) Professor 

(a)___________________________________ para o desenvolvimento do meu Trabalho Final 

de Graduação, com tema previsto ___________________________, a ser desenvolvido no 

âmbito das disciplinas de TFG1 e TFG 2. Comprometo-me a ser assíduo às orientações e 

compromissos firmados com meu orientador (a) bem como a cumprir as regulamentações e 

prazos previstos pela Norma de Trabalho Final de Graduação e pelos Planos de Ensino das 

disciplinas de TFG1 e TFG 2.  

 

 

 ________________________________________ 

Nome e Assinatura do (a) Aluno (a)  

 

 

Eu, ______________________________, SIAPE ___________, Professor (a) do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo, me comprometo a orientar o Trabalho Final de Graduação do(a) 

aluno(a) _________________________________, a ser desenvolvido no âmbito das disciplinas 

de TFG1 e TFG 2.   

 

________________________________________ 

Nome e Assinatura do (a) Professor (a) Orientador (a) 

 

 

 

  



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE TECNOLOGIA 
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

DAU1106 TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO 1 

DOCUMENTO DE REGISTRO DE ORIENTAÇÃO 

 

Aluno: ___________________________________________________________ Matrícula: ______________ 

Orientador: ______________________________________________________________________________  

Semestre/Ano: __________ / ___________ 

(dez registros, no mínimo)  

 
Registro de orientação n. 01 Data: _____ / ______ / ______     Aspectos abordados / recomendações 
 
 
 
 
 
 
 
Assinaturas (orientador e aluno): ______________________________ / ___________________________ 
 

 

 
Registro de orientação n. 02  Data: _____ / ______ / ______       Aspectos abordados / recomendações 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinaturas (orientador e aluno): ______________________________ / ___________________________ 
 

 

 

 
Registro de orientação n. 03  Data: _____ / ______ / ______       Aspectos abordados / recomendações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinaturas (orientador e aluno): ______________________________ / ___________________________ 
 



 

 
Registro de orientação n. 04  Data: _____ / ______ / ______     Aspectos abordados / recomendações 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinaturas (orientador e aluno): ______________________________ / ___________________________ 
 

 

 
Registro de orientação n. 05  Data: _____ / ______ / ______      Aspectos abordados / recomendações 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinaturas (orientador e aluno): ______________________________ / ___________________________ 
 

 

 
Registro de orientação n. 06  Data: _____ / ______ / ______    Aspectos abordados / recomendações 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinaturas (orientador e aluno): ______________________________ / ___________________________ 
 

 

 
Registro de orientação n. 07  Data: _____ / ______ / ______    Aspectos abordados / recomendações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinaturas (orientador e aluno): ______________________________ / ___________________________ 
 

 



 
Registro de orientação n. 08  Data: _____ / ______ / ______    Aspectos abordados / recomendações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinaturas (orientador e aluno): ______________________________ / ___________________________ 
 

 

 
Registro de orientação n. 09  Data: _____ / ______ / ______    Aspectos abordados / recomendações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinaturas (orientador e aluno): ______________________________ / ___________________________ 
 

 

 
Registro de orientação n. 10  Data: _____ / ______ / ______    Aspectos abordados / recomendações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinaturas (orientador e aluno): ______________________________ / ___________________________ 
 

 

Considerações gerais do orientador: 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha de Avaliação do Plano do Trabalho Final de Graduação 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO         

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA         

CENTRO DE TECNOLOGIA         

CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO         

DAU1106 TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO 1         

1O SEMESTRE DE 2018         

FICHA DE AVALIAÇÃO - ETAPA 1 - PROPOSIÇÃO TEMÁTICA         

VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE COM AS NORMAS DO TFG 1         

  SIM? NÃO? ADEQUADO? OBSERVAÇÕES:       

FOLHA DE ROSTO              

CABEÇALHO PADRÃO              

TÍTULO PROVISÓRIO DO TRABALHO              

NOME DO ALUNO              

MATRÍCULA              

NOME DO ORIENTADOR E COORIENTADOR (SE HOUVER)              

LOCAL E DATA              

NÚMERO DE PÁGINA ATÉ 10              

INTRODUÇÃO (JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS)              

BREVE REVISÃO DO ESTADO DA ARTE              

MÉTODO DE DESENVOLVIMENTO E CRONOGRAMA TFG 1 E TFG 2              

BIBLIOGRAFIA              

NORMAS DE CITAÇÃO E REFERÊNCIAS              

NUMERAÇÃO DE PÁGINAS              

NUMERAÇÃO DE LEGENDAS                 

         

AJUSTES NECESSÁRIOS (ESPECIFICAR):         

         

         

         

DATA E ASSINATURA DO MEMBRO DA COMISSÃO         

 

 

 

 

 

  



Ficha de Avaliação da Pesquisa do Tema 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO           

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA DATA:          

 CENTRO DE TECNOLOGIA           

 CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO ASSINATURA ORIENTADOR:        

 DAU1106 TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO 1           

 1O SEMESTRE DE 2018 ASSINATURA COMISSÃO:         

 FICHA DE AVALIAÇÃO - ETAPA 2 - PESQUISA           

O
R

IE
N

TA
D

O
R

 

PESQUISA (PESO 3,0) 

VALOR DO 
ITEM 

VALOR 
CONFERIDO 

OBSERVAÇÕES:             

INTRODUÇÃO (definição do tema, justificativa, objetivos, 
fundamentação teórica) 

0,30 

            

                

NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO PRETENDIDO E MÉTODO 

0,30 

            

                

DEFINIÇÕES GERAIS (agentes de intervenção e público-
alvo) 

0,30 

            

                

PROGRAMA  

0,30 

            

                

LEVANTAMENTO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

0,30 

            

                

CONDICIONANTES (legais, sociais, econômicos, culturais, 
ambientais, técnicos, outros pertinentes ao tema) 

0,30 

            

                

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E CRÍTICA DE PRECEDENTES 
RELATIVOS AO TEMA 

0,30 

            

                

ESTUDOS DE VIABILIDADE (funcionogramas, 
fluxogramas, zoneamentos, outros pertinentes ao tema) 

0,30 

            

                

CONCEITO, DIRETRIZES, CONCLUSÕES 

0,30 

            

C
O

M
IS

SÃ
O

                 

RESPEITO ÀS NORMAS DA ABNT E TFG 1, CORREÇÃO 
ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL 

0,30 

            

                      

 TOTAL 3,00           

 

  



Ficha de Avaliação do Partido 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
           

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
 DATA:          

CENTRO DE TECNOLOGIA 
           

CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 
 NOME LEGÍVEL         

DAU1106 TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO 1 
           

1O SEMESTRE DE 2018  
 ASSINATURA BANCA:         

  
           

NOME DO ALUNO:  
           

FICHA DE AVALIAÇÃO - ETAPA 3 - PARTIDO GERAL 
           

PARTIDO GERAL (PESO 7,00)   
VALOR 

DO ITEM 
VALOR 

CONFERIDO 

OBSERVAÇÕES: (caso necessários, usar folha em branco e assiná-la) 

    

EVOLUÇÃO DA PROPOSTA, CONCEITO E JUSTIFICATIVA 0,60 

             

DESENVOLVIMENTO DA 
PROPOSTA 

USO (aspectos utilitários da solução 
proposta de acordo com a escala do 
tema) 

1,00 

             

FORMA (concatenação forma e uso, 
aspectos estéticos e plásticos da 
solução de acordo com o tema e a 
escala) 

1,00 

             

MATÉRIA (soluções técnicas, 
tecnológicas, contextualização e 
concatenação com os usos, a forma e 
o lugar) 

1,00 

             

LUGAR (respeito ao clima, cultura, 
sociedade e ambiente) 

1,00 

             

QUALIDADE GRÁFICA (legibilidade, clareza e suficiência das 
informações contidas nas pranchas) 

0,60 

             

DOMÍNIO DO TEMA (adequação do discurso, exposição das ideias e 
argumentação) 

0,80 

             

USO DE LINGUAGEM E POSTURA PROFISSIONAIS  0,50 

             

ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO AO TEMPO 
DISPONÍVEL (30 minutos) 

0,50 

             

TOTAL 7,00 

                    

 


