
Normas para Trabalho de Conclusão de Curso 
 
 

1 

 

ANEXO B 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

EM ENGENHARIA CIVIL  

 

I. INTRODUÇÃO 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da Graduação em Engenharia Civil, 

para ambas as modalidades presencial e ensino a distância (EAD), se constitui na 

elaboração de um trabalho, versando sobre um tema relacionado à área de formação 

do graduando, essencial à obtenção do título referente ao Curso de Graduação. 

Deverá ser elaborado pelo estudante em grupos de até três alunos para 

modalidade presencial e individualmente ou em duplas no caso do EAD,  sob 

orientação de um professor, com proposta de trabalho aprovada pelo Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) do Curso, e submetido à avaliação e aprovação de uma 

banca examinadora. 

 

II. OBJETIVOS GERAIS 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Engenharia tem como objetivo 

principal preparar e iniciar os alunos na busca correta do desempenho das atividades 

profissionais, tais como: 

a) Aplicação dos conceitos e teorias adquiridas durante o curso de forma 

integrada, por meio da execução de um projeto de engenharia; 

b) Apresentação de suas ideias de forma clara, ordenada, concisa e objetiva, 

tanto oralmente quanto na forma escrita, desenhada e, quando viável, a 

apresentação de um protótipo. 

O Projeto, ainda que um estudo limitado em sua extensão, deve ser o mais 

completo quanto à compreensão e à profundidade do problema tratado. 

 Ao terminar seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Graduação o 

aluno deverá reunir condições satisfatórias de formação conceitual, prática e 

conduta em pesquisa, que lhe permita a compreensão do mecanismo geral do 

desenvolvimento científico através do levantamento de dados, consultas 

bibliográficas e redação científica de acordo com o Manual para Formatação de 

Trabalhos Acadêmicos do Centro Universitário Redentor. Isto se tornará 

possível por meio da elaboração e desenvolvimento de um plano de trabalho 
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ou de investigação científica em áreas específicas do conhecimento da 

Engenharia.  

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Graduação deve corresponder a 

um projeto cientificamente estruturado, coerente e de importância para a formação 

científica do aluno. Este trabalho será elaborado pelo aluno em duas etapas 

correspondentes a duas disciplinas do Curso de Engenharia: Trabalho de Conclusão 

de Curso I (TCC) e Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II), com o auxílio do 

professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e com a 

orientação do professor orientador. Não serão aceitos trabalhos não realizados 

efetivamente pelo aluno. 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Engenharia somente será 

aceito para defesa se entregue de forma completa contendo os itens abordados no 

Tópico III (itens 1 e 2) constante desta norma. 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) deverá ser elaborado com base em 

um dos temas contidos no Quadro 1 que abrange a atuação do Engenheiro Civil, 

conforme Resoluções do Conselho de Classe. 

 

Quadro 1. Temas do Trabalho de Conclusão do Curso em Eng. Civil 

 

 TEMAS  

1 Edificações 

2 Estradas, pistas de rolamento 

3 Aeroportos 

4 Sistemas de Transporte 

5 Sistemas de Abastecimento de Água 

6 Sistemas de Saneamento 

7 Portos, rios, canais 

8 Barragens, Diques 

9 Drenagem, irrigação 

10 Pontes e grandes estruturas 

 

No curso de Engenharia Civil cada tema deverá contemplar no mínimo 3 

áreas de conhecimento e seus conteúdos específicos, segundo os requisitos 

mínimos definidos pelo NDE, fornecidos pelo professor da disciplina. 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) não pode apresentar restrições de 

propriedade, segredos ou quaisquer impedimentos ao seu amplo uso e divulgação. 
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Resguardados os direitos autorais, são considerados de propriedade do Centro 

Universitário Redentor, e/ou das instituições conveniadas ao Centro Universitário. 

Sendo assim, a publicação ou qualquer uso das informações colhidas durante o 

trabalho desenvolvido pelos alunos necessita de aprovação da Coordenação de 

Curso, todavia, são de responsabilidade única e exclusiva do autor as ideias e 

conceitos neles emitidos. Ainda, consoante à legislação de proteção dos direitos 

autorais, será permitida a transcrição parcial de trechos do trabalho para comentários 

e citações, desde que transcritos os dados bibliográficos pertinentes. 

 

III. ESTRUTURA E FORMA DE APRESENTAÇÃO 

A estrutura e forma de apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) de Graduação em Engenharia deverão seguir o Manual para Formatação de 

Trabalhos Acadêmicos do Centro Universitário Redentor, que será disponibilizado 

pelo professor da Disciplina. Além disto, é essencial que o material apresentado em 

todas as etapas do trabalho utilize corretamente as regras gramaticais e ortográficas 

da língua portuguesa, o que será também motivo de avaliação.  

As estruturas de apresentação das disciplinas Trabalho de Conclusão de 

Curso I (TCC I) e Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II) relativas ao Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC) de Graduação em Engenharia são apresentadas a 

seguir: 

 

1. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I) 

a) Tema - A proposta de Tema para o Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) de Engenharia Civil deve seguir o modelo apresentado na Ficha 

de Cadastramento (Anexo 1), que deverá ser assinada pelo grupo de 

até três alunos, no caso da modalidade EaD de até dois alunos, pelo 

professor da disciplina e pelo professor Orientador, na segunda aula da 

disciplina, conforme cronograma do semestre letivo vigente; 

b)  Cronograma – A Ficha de Cronograma de Atividades do projeto 

(Anexo 2) deverá ser entregue no dia da apresentação do Proposta de 

Projeto e deverá ser assinada pelo(s) aluno(s), pelo professor da 

disciplina e pelo professor Orientador; 

c) Proposta de projeto – A proposta de projeto consiste na consolidação 

do tema do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) através da 
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apresentação da metodologia a ser empregada na realização do 

trabalho, incluindo a teoria, os métodos e as técnicas. A apresentação 

da proposta de projeto deverá ocorrer em data definida pelo 

cronograma da disciplina, fornecido no primeiro dia de aula. A proposta 

de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) deverá constar de: 

apresentação oral por vídeo, com duração de no máximo 5 minutos, 

para ambas as modalidades presencial e EAD, e será julgada pelo 

núcleo estruturante do curso - NDE da Ficha de Avaliação (Anexo 3). 

d) Embasamento Teórico – O Embasamento Teórico consiste na 

apresentação escrita das etapas para o desenvolvimento projeto. Estão 

incluídos, obrigatoriamente, neste Embasamento, os seguintes itens: 

Sumário, Introdução, Desenvolvimento (Capítulo 2- Revisão de 

literatura e Capítulo 3 - Metodologia) e Referências Bibliográficas. 

 

A pontuação do Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I) será dividida 

conforme mostra o Quadro 2. 

 

Quadro 2. Distribuição da Pontuação do Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I) 

 

DISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO TCC I 

Verificação Pontuação 

P1 (10,0) – Tema, 

Cronograma e Proposta 

de Projeto 

Os pontos serão atribuídos pelo professor da 
disciplina considerando os critérios de 
Assiduidade, Pontualidade, Relevância, 
Qualidade e Apresentação, distribuídos da 
seguinte maneira: 
4,0 – Proposta de projeto (atribuídos pela 
banca-NDE) – Anexo 3; 
3,0 – Desenvolvimento das atividades, 
atribuídos pelo professor da disciplina, segundo 
sua avaliação em relação ao acompanhamento 
das aulas da disciplina até o momento da entrega 
do Embasamento Teórico, Anexo 4-a. 
3,0 – Desenvolvimento das atividades, 
atribuídos pelo professor orientador, segundo sua 
avaliação e acompanhamento do trabalho até o 
momento da entrega do Embasamento Teórico, 
Anexo 5; 
 

P2 (10,0) – 

Embasamento Teórico 

10,0 – Atribuídos pelo orientador (baseado no 
Anexo 5), pelo NDE (baseado no Anexo 6) e pelo 
professor da disciplina (baseado no Anexo 7-a). 
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Tanto o professor da disciplina, quanto o orientador, dependendo da atuação 

de cada aluno, podem atribuir notas individuais no caso de grupos de até três ou dois 

alunos, podendo resultar na REPROVAÇÃO de um ou mais de seus membros. 

Neste caso, a dupla ou o aluno restante assume total responsabilidade por 

apresentação dos objetivos propostos e andamento do Trabalho de Conclusão de 

Curso. 

Não poderá também ocorrer a troca ou inclusão de novo membro após a 

apresentação da proposta de projeto. 

No caso de desistência ou transferência de um ou dois membros do grupo, 

cabe ao(s) membro(s) restante(s) solicitação ao colegiado de revisão das áreas 

propostas ao tema e consequentemente, dos objetivos específicos. 

Não será permitida a troca de tema após a apresentação da proposta de 

projeto. 

 

2. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II) 

 Nesta etapa, após entrega do Embasamento Teórico, e devida aprovação, o 

aluno, dupla ou grupo de até 3 alunos deverá confeccionar o Projeto e o Artigo 

Científico dentro do tema das áreas escolhidas no Trabalho de Conclusão de Curso I 

(TCC I), conforme Ficha de Cadastramento (Anexo 1) e de acordo com as etapas 

presentes na Ficha de Cronograma (Anexo 2).  

Destaca-se que o Projeto deve ser representado, nesta etapa, de acordo com 

as Normas Técnicas específicas conforme as áreas e plantas necessárias para sua 

representação gráfica. 

 

a) Projeto: Deve ser composto pelo Embasamento Teórico formulado no 

Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I) e por redação de textos técnicos 

compostos por memorial descritivo, memória de cálculos e dimensionamentos 

e desenhos técnicos representativos conforme normas específicas. 

 

b) Artigo Científico: Deverá ser apresentado um texto mais conciso e 

objetivo, devendo estar de acordo com as normas de um periódico científico 

da área, podendo ser a Revista Institucional REINPEC. O orientando deverá 

escolher um periódico dentro da temática específica desenvolvida em seu 
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artigo e, ao fazê-lo deverá anexar ao texto final do seu Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC) as normas para publicação desse periódico como apêndice. 

A pontuação do Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II) será dividida 

conforme mostra o Quadro 3. 

 

Quadro 3. Distribuição da Pontuação do Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II) 

 

DISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO TCC II 

Verificação Pontuação 

V1 (6,0 pontos) – 

Cumprimento do 

Cronograma 

 

3,0 – Atribuídos pelo professor da disciplina 
considerando o cumprimento do cronograma proposto 
no TCC I com acompanhamentos quinzenais conforme 
o cronograma da disciplina TCC II (Anexo 7-b) 
3,0 – Atribuídos pelo orientador conforme encontros de 
orientação e apresentação de resultados (Anexo 8). 

V2 (14,0 pontos, sendo 7,0 

pontos atribuídos por cada 

membro da banca) – Nota da 

Defesa e Entrega Final 

Valor atribuído pela Banca Examinadora ao trabalho 

apresentado e defendido, considerando os critérios 

explicitados na Ficha de Avaliação do TCC II (Anexos 9-

a e 9-b) e entrega da Declaração de Correção pelo 

orientador (Anexo11). 

Obs.: Os valores serão atribuídos pelos membros da 

banca, exceto pelo orientador. 

NOTA FINAL  

Nota Final = (V1 + V2) / 2  

Esta nota é a que será lançada na V1 e V2, 
condicionada a todas as correções no trabalho terem 
sido feitas e comprovadas pelo orientador conforme 
Anexo 11-a. 

 

 Cabe ressaltar que todos os dados colhidos e utilizados ou não pelos alunos 

durante o desenvolvimento de seus trabalhos de conclusão de curso são de 

propriedade do Centro Universitário Redentor e/ou das instituições conveniadas a 

IES. Sendo assim, a publicação ou qualquer uso das informações colhidas durante o 

trabalho desenvolvido pelo aluno(a) necessita de aprovação pela Coordenação de 

Curso. 

 

IV. DA MATRÍCULA 

A matrícula na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I) em 

Engenharia poderá ser realizada pelos alunos inscritos no 9º período do curso de 

Engenharia e a matrícula na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II) só 

poderá ser realizada pelos alunos aprovados na disciplina Trabalho de Conclusão de 

Curso I (TCC I). 



Normas para Trabalho de Conclusão de Curso 
 
 

7 

 

NÃO PODERÁO SER INSCRITOS AQUELES ALUNOS QUE DEVEM AINDA 

CUMPRIR TRÊS OU MAIS DISCIPLINAS DOS PERÍODOS ANTERIORES DA 

MATRIZ CURRICULAR VIGENTE DE SUA MATRÍCULA. 

Aqueles trabalhos em que serão envolvidos seres humanos como objeto de 

pesquisa deverão ser aprovados também pela Comissão de Ética em Pesquisa 

(CEP) do Centro Universitário Redentor. A inscrição deverá ser feita na Secretaria da 

IES. 

 

V. RECOMENDAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA DA 

DISCIPLINA 

O Quadro 4 serve de orientação para que o professor da disciplina elaborar o 

cronograma com todas as datas pertinentes ao andamento das disciplinas Trabalho 

de Conclusão de Curso I e II (TCC I e TCC II). 

 

Quadro 4. Cronograma de Atividades do Trabalho de Conclusão de Curso I e II 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO TCC I E II 

Atividade Data de Entrega 

Entrega da Ficha de 

Cadastramento (Anexo 1), 

Entrega da Ficha de Cronograma 

(Anexo 2) e Envio de 

apresentação por vídeo 

Terceira semana letiva de fevereiro/ 
Segunda semana letiva de agosto 

Entrega dos Anexos 1 e 2 

revisados e reenvio do vídeo com 

a proposta de projeto – quando 

for o caso 

Uma semana após a avaliação da Proposta de 
Projeto pelo NDE 

Entrega do Embasamento Teórico Primeira semana de junho/ 
Primeira semana de novembro 

Prestação de Atividades do TCC Primeira semana letiva de agosto/ 
Primeira semana letiva de fevereiro 

Entrega do TCC e Artigo para 

avaliação da banca 

Primeira semana de novembro/ 
Primeira semana de junho 

 

Apresentação do TCC Segunda semana letiva de novembro/  
Segunda semana letiva de junho 

Entrega do TCC e Artigo 

corrigidos para o orientador 
Em até 10 dias corridos após a defesa 

OBS.: As datas serão fornecidas previamente semestralmente no cronograma 

das disciplinas. 
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VI. DAS PARTES CONTITUINTES 

Estão automaticamente credenciados para orientar o Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC) de Graduação todos os docentes do Curso de Engenharia do Centro 

Universitário Redentor. 

Podem se candidatar a serem orientadores do Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) de Graduação outros pesquisadores não pertencentes ao Curso de 

Engenharia do Centro Universitário Redentor como: Professores e/ou Pesquisadores 

de outros Cursos de Graduação da UniRedentor, ou de outras Universidades ou 

Institutos de Pesquisa, desde que aprovados pelo Colegiado do Curso. 

Será permitida ao estudante a escolha do professor orientador conforme o 

tema do Projeto em engenharia, dependendo da disponibilidade deste. 

Quando o orientador ficar impossibilitado de conduzir a orientação do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Graduação ficará a cargo do Colegiado a 

designação de um orientador substituto.  

O orientador e/ou orientando poderão solicitar ao Colegiado do Curso, através 

de requerimento fundamentado, a dissolução do compromisso de orientação, 

cabendo ao Colegiado avaliar a procedência do pedido.  

É permitido ao orientando a possibilidade de co-orientação para 

desenvolvimento do seu trabalho, podendo ser um professor pertencente ao quadro 

docente do Centro Universitário Redentor, professor de outra instituição, pós-

graduado com titulação mínima de especialista ou por profissional com notório saber 

na área referente ao tema do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Graduação 

do estudante, desde que devidamente credenciado no curso e aprovado pelo 

Colegiado do Curso. 

Quando o orientador/co-orientador não pertencer ao quadro docente do 

Centro Universitário Redentor o mesmo deve preencher o Anexo 15. 

As atividades que os professores de Trabalho de Conclusão de Curso I e II, 

orientador e orientando devem exercer estão descritas a seguir:  

 

VI. I – Professor responsável pela disciplina de Trabalho de Conclusão 

de Curso I e/ou II 

• Possuir, obrigatoriamente, graduação em Engenharia; 
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• Dar ciência, aos alunos e professores orientadores, dos procedimentos 

estabelecidos no manual de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em 

Engenharia; 

• Indicar o aluno aos professores-orientadores, de acordo com as linhas de 

pesquisa; 

• Confeccionar o cronograma das disciplinas de forma a informar o aluno 

das datas das avaliações e atividades; 

• Coordenar e organizar as bancas de defesa de Projeto; 

• Providenciar e manter atualizados os instrumentos de registros de 

atividades desenvolvidas durante a fase de elaboração do Trabalho de 

Conclusão de Curso I e II; 

• Controlar a Ficha de Acompanhamento de Atividades Semanais (Anexo 4-

a) com informações fornecidas pelo orientando e pelo professor 

orientador; 

• Supervisionar todas as fases de desenvolvimento do Projeto; 

• Receber os trabalhos dos alunos e encaminhar aos membros das bancas 

(Anexo 12); 

• Receber do orientador os volumes finais em arquivos eletrônicos (CD) 

acompanhados das declarações de correção e encaminhar os volumes à 

biblioteca; 

• Acompanhar todo o processo avaliativo das disciplinas de Trabalho de 

Conclusão de Curso I e II e encaminhar os resultados finais ao Controle e 

Registro Acadêmico para os devidos registros. 

 

VI. II – Professor Orientador 

• Orientar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC): Embasamento teórico, 

Projeto e Artigo Científico; 

• Avaliar as propostas de Trabalho de Conclusão de Curso (Projeto) e 

deferir ou indeferir as solicitações de orientação; 

• Examinar e rever a Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); 

• Orientar o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

cumprindo o cronograma de atividades estabelecido de comum acordo 

com o(s) orientando(s);  

• Acompanhar o progresso do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC);  
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• Definir, junto ao orientando, possíveis alterações ou complementações ao 

Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I) projeto original (no caso de 

alterações que comprometam ou altere os objetivos iniciais do projeto 

proposto, o Professor da Disciplina deverá ser consultado e que por sua 

vez solicitará parecer do Colegiado do Curso); 

• Preencher junto ao professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de 

Curso I e II, a Ficha de Acompanhamento de Atividades Semanais (Anexo 

4-a); 

• Preencher o Anexo 5 e o Anexo 8, com o objetivo de avaliar o grupo; 

• Proceder a revisão de todas as etapas do Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC); 

• Receber do aluno os volumes com as considerações da banca e a versão 

impressa corrigida e/ou em arquivos eletrônicos (CD), verificar as 

correções; 

• Entregar ao professor da disciplina a declaração de Correção de Trabalho 

(Anexo 11-a), bem como o arquivo digital (CD), ou anexo 11-b, se for o 

caso. 

 

VI. III – Orientando(s) 

• Realizar o levantamento bibliográfico a ser utilizado no desenvolvimento 

das atividades do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); 

• Desenvolver todas as etapas do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); 

• Ser responsável pela viabilidade de execução do trabalho, assumindo a 

obtenção de informações e dados (desenhos arquitetônicos, desenhos 

topográficos, entre outros) necessários ao desenvolvimento de seu 

projeto, bem como a sua veracidade; 

• Cumprir o cronograma apresentado na Ficha de Cronograma (Anexo 2); 

• Cumprir a carga horária referente à disciplina de Trabalho de Conclusão 

de Curso I e II; 

• Preencher junto ao professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de 

Curso I e II, a Ficha de Acompanhamento de Atividades Semanais (Anexo 

4-a); 

• Sugerir, junto ao orientador, possíveis alterações ou complementações ao 

projeto original (no caso de alterações que comprometam ou altere os 
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objetivos iniciais do projeto proposto, o Professor da Disciplina deverá ser 

consultado e que por sua vez solicitará parecer do Colegiado do Curso); 

• Apresentar seminários preliminares à defesa do Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC) que forem considerados necessários pelo orientador e/ou 

professor da disciplina;  

• Fazer a redação do Trabalho de Conclusão de Curso (Embasamento 

Teórico, Memorial Descritivo, Memória de Cálculo, Desenhos Técnicos, 

Artigo Científico, entre outros); 

• Entregar ao professor da disciplina uma cópia impressa do embasamento 

teórico (TCC I);  

• Entregar ao professor da disciplina três cópias impressas dos trabalhos 

para encaminhamento aos membros da banca (TCC II);  

• Proceder a entrega do volume final do Trabalho de Conclusão de Curso 

(Projeto e Artigo) corrigido ao orientador para preenchimento da 

Declaração de Correção da Versão Final. 

 

VII. DO ACOMPANHAMENTO CURRICULAR 

O acompanhamento do desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso 

(disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia I e II) dos alunos 

será feito através da Ficha de Acompanhamento de Atividades Semanais (Anexo 4-

a), preenchida pelo aluno e pelo orientador. Nesta planilha é computada a carga 

horária cumprida pelo aluno, bem como as atividades desenvolvidas. O 

preenchimento desta Ficha deverá ser realizado em todas as aulas conforme 

cronograma da disciplina, ou deverão ser registrados todos os encontros de 

orientação feitos pelo ambiente virtual (AVA) ou ainda por meio de correio eletrônico.  

 

VIII. DA ENTREGA PARA A BANCA 

Deverão ser entregues ao professor da disciplina de Trabalho de Conclusão 

de Curso II (TCC II), 3 (três) exemplares do trabalho (Embasamento Teórico, 

Projetos e Artigo Científico) em volume único, que encaminhará o material a banca 

(Anexo 12). As datas para entrega destes materiais deverão ser preestabelecidas 

pelo cronograma da disciplina, que terão como orientação o Quadro 3. O Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC) de Graduação deve ser apresentado na data 

determinada pelo professor da disciplina, conforme o cronograma da disciplina. NÃO 
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SERÃO ACEITOS TRABALHOS ENTREGUES APÓS O PRAZO DETERMINADO, 

RESULTANDO EM REPROVAÇÃO AUTOMÁTICA. Os componentes da Banca 

Examinadora deverão ser consultados com antecedência, pelo professor da 

disciplina ou orientador, em relação à disponibilidade em participarem da mesma.  

 

IX. DA AVALIAÇÃO 

A avaliação final será realizada por uma Banca Examinadora que será 

indicada pelo professor da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) e aprovada pelo Núcleo Docente Estruturante do Curso. 

A Banca Examinadora será constituída por 3 (três) membros, sendo que 

pelo menos um membro deve pertencer ao Curso de Engenharia do Centro 

Universitário Redentor e um dos membros pode ser externo ao quadro docente 

do Centro Universitário Redentor. 

O orientador deverá participar da Banca Examinadora como Presidente. 

Na sua ausência ou impedimento, o Presidente da Banca Examinadora deverá 

ser o professor da disciplina ou o coordenador do curso. 

A avaliação deverá ser realizada com Defesa Pública presencial, mesmo para 

alunos da modalidade EaD. A Defesa Pública do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) de Graduação deverá ser entendida como uma consolidação das etapas 

vivenciadas na academia, permitindo inclusive confronto de ideias, o que poderá 

constituir uma forma de ensino e aprendizado. 

A data e hora da sessão de Defesa Pública serão determinadas pelo 

professor de Trabalho de Conclusão de Curso I e II, juntamente com a 

Coordenação de Curso. 

Os componentes da Banca Examinadora deverão receber os exemplares 

do Trabalho de Conclusão de Curso II de Graduação, conforme cronograma da 

disciplina. 

A Defesa Pública consistirá em uma exposição oral de no mínimo 20 

(vinte) e no máximo 30 (trinta) minutos, onde será feita uma síntese do 

trabalho.  

Em seguida será feita a arguição pública, onde cada examinador, tem um 

tempo máximo de 10 (dez) minutos para a arguição e o examinado o mesmo 

tempo para a defesa.  
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Na apreciação do trabalho, cada examinador, exceto o orientador, dará 

uma nota na escala de zero a sete. 

A nota final do aluno, dupla ou grupo de até 3 alunos será o somatório 

das notas de V1 e V2, dividido por dois. 

A Banca Examinadora emitirá um parecer único (Anexo 10) que será 

entregue, ao final da sessão pública de julgamento, ao professor da disciplina, 

juntamente com o formulário para avaliação de Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) de Graduação emitido por cada examinador (Anexos 9-a e 9-b). 

Após a emissão do parecer pela banca examinadora, o presidente da Banca 

divulgará Resultado da Avaliação: APROVADO ou REPROVADO. 

Será APROVADO o aluno que obtiver a média final igual ou superior a 7,0 

(sete) na avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), desde que 

observado o disposto no item II, quadro V. 

O aluno que obtiver média final inferior a 7,0 (sete) será REPROVADO e 

deverá cursar novamente a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II).  

 Quaisquer outras situações não constantes desta norma, serão analisadas e 

julgadas pelo Colegiado do Curso de Engenharia do Centro Universitário Redentor. 

A fraude na elaboração do trabalho, na forma de plágio, ou outra, será 

considerada “falta grave”, estando os envolvidos sujeitos às penalidades 

previstas no Regimento do Centro Universitário Redentor. Caso a banca 

examinadora tenha fortes razões para supor que houve a fraude, deverá 

encaminhar um pedido para abertura de comissão de sindicância pelo 

Colegiado do Curso para o julgamento do caso. 

Durante o processo de avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso I, 

quando o professor da disciplina ou orientador constatarem plágio em 

quantidade superior a 20% do conteúdo apresentado e o mesmo for 

comprovado, o aluno ou o grupo de até três alunos poderá ser REPROVADO 

na disciplina, conforme decisão do colegiado do curso. No caso de reprovação 

parcial do grupo, a parte plagiada do trabalho deve ser totalmente descartada e 

a dupla ou aluno que não for penalizado com reprovação deverá arcar com a 

responsabilidade de desenvolvimento total do trabalho, refazendo inclusive, 

toda a parte descartada pelo plágio, conforme o que foi apresentado na 

proposta de projeto e avaliado segundo o Anexo 3. Ao seguir para o Trabalho 

de Conclusão de Curso II o Embasamento Teórico deverá ser reescrito, 
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apresentado e avaliado pelo professor da disciplina antes de ser encaminhado 

aos membros da banca. Caso apresente plágio novamente em quantidade igual 

ou superior a 20% da parte descartada e que seja comprovado, ocorrerá a 

reprovação imediata do aluno/grupo na disciplina de TCC II.  

Após a defesa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Graduação, o 

professor da disciplina providenciará declaração de participação em banca 

examinadora para todos os seus membros (Anexo 13), especificando a do orientador 

(Anexo 14).  

 

X. DA ENTREGA FINAL 

Após a apresentação para a Banca Examinadora, o aluno terá um prazo 

determinado pelo professor da disciplina, e conforme cronograma, para efetuar 

correções e sugestões orientadas na apresentação do Projeto. O aluno, munido de 

um exemplar impresso, os exemplares corrigidos pela banca e o arquivo digital (CD), 

deverá procurar o professor da disciplina que encaminhará o material recebido ao 

orientador, que por sua vez, verificará se as correções foram realizadas conforme 

orientações e exigências da banca. O Orientador deverá preencher o Anexo 11-a, 

caso se confirme as alterações e formalizará a entrega ao professor da disciplina que 

encaminhará o material à Biblioteca do Centro Universitário Redentor. Em caso de 

comprovação de não cumprimento de todas as correções, o orientador deverá 

preencher o Anexo 11-b e o aluno estará automaticamente REPROVADO. 

 

XI. DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos que não constam nesta norma, serão analisados e julgados 

pelo Colegiado do Curso de Engenharia do Centro Universitário Redentor. 
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ANEXO 1 
 

FICHA DE CADASTRAMENTO  
 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM ENGENHARIA 

 
Aluno (a) 1______________________________________________________________________________ 

 
Matrícula  _______________________   Telefones  ______________________________________________ 

 
e-mail  __________________________________________________________________________________ 

 

Aluno (a) 2______________________________________________________________________________ 

Matrícula  _______________________   Telefones  ______________________________________________ 

e-mail  __________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Orientador  _____________________________________________ e-mail ________________________ 

Co-orientador  ___________________________________________ e-mail _________________________ 

 
TÍTULO DO TRABALHO 

________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Temas para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Engenharia:  
 

           CONSTRUÇÃO CIVIL / EDIFICAÇÕES                        GEOTECNIA E GEOMECÂNICA  

ESTRADAS E TRANSPORTE                                    GRANDES OBRAS / OBRAS DE ARTE 

SANEAMENTO, INFRA-ESTRUTURA URBANA          OUTRA___________________________  

 

SINOPSE DO PROJETO CONTENDO: 

 

INTRODUÇÃO  

 

OBJETIVO GERAL  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

JUSTIFICATIVA 

 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

REFERÊNCIAS 
 
 
 
 
 

 

 
Comprometemo-nos a cumprir rigorosamente as Normas e os Prazos para a realização do Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) em Engenharia Civil: 
 

Aluno 1 _________________________________________________________________________________ 

Aluno 2 _________________________________________________________________________________ 

 

 
Professor Orientador: ______________________________________________________________________ 
 

  
 Itaperuna, _____/______/______ 
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ANEXO 2 

FICHA DE CRONOGRAMA - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM ENGENHARIA 

Professora da disciplina TCC I : 

Aluno (a) 1_________________________________________________ 
Matrícula _________________ 

Aluno (a)  2__________________________________________________ 
Matrícula _________________ 

Orientador   
_________________________________________________ 

 

   

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

ATIVIDADES 
MESES 

FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV 
1. Definição do tema X          

2. Apresentação da proposta de projeto X          

3. ...           

X.  Entrega do Embasamento Teórico     X      

X.  ...           

X. Entrega dos 3 volumes impressos para a banca, 
inclusive o artigo 

         X 

X.  Defesa pública          X 

X.  Entrega da Versão Final           X 

 
Comprometemo-nos a cumprir rigorosamente o cronograma aqui proposto para a realização do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Engenharia: 
 

Aluno (a) 1 _______________________________________________________________ 

Aluno (a) 2 _______________________________________________________________ 

 

Professor Orientador: _______________________________________________________                                                                                Itaperuna, _____/_____/_____ 
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ANEXO 3 
 

FICHA DE BANCA DE PROPOSTA DE PROJETO – 4,0 pontos 

Aluno (a) 1______________________________________________________________________________ 

Aluno (a) 2______________________________________________________________________________ 

Orientador  ______________________________________________________________________________ 

 
TÍTULO DO TRABALHO 

________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

CRITÉRIOS SUGERIDOS PARA AVALIAÇÃO 
(1,0 ponto cada) 

AVALIAÇÃO PELO NDE 

1 
COMPLEXIDADE (ÁREAS ESPECÍFICAS), RELEVÂNICA DO TEMA, 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

2 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS  

3 METOLOLOGIA E RESULTADOS ESPERADOS E REFERÊNCIAS  

4 DISTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES (CRONOGRAMA)  

TOTAL 

 

Professor Orientador: _________________________________________________________ 

Coordenador do Curso 
(Representando NDE): 

_________________________________________________________ 

  
 Itaperuna, _____/______/______ 
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ANEXO 4-a 
 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES – Valor: 3,0 pontos 

Aluno (a) 1______________________________________________________________________________ 

Aluno (a) 2______________________________________________________________________________ 

Orientador  ______________________________________________________________________________ 

 
TÍTULO DO TRABALHO 

________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 

 

PERÍODO 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

PARTICIPAÇÃO DOS 
ALUNOS/ 

ASSINATURA 

ASSINATURA 
DO 

PROFESSOR 
ORIENTADOR 

ASSINATURA 
DO 

PROFESSOR 
DA DISCIPLINA 

___/___/____ 

a 

___/___/____ 

 

 

 

1-__________________ 

2- __________________ 

3- __________________ 

 

  

___/___/____ 

a 

___/___/____ 

  

1-__________________ 

2- __________________ 

3- __________________ 

 

  

___/___/____ 

a 

___/___/____ 

  

1-__________________ 

2- __________________ 

3- __________________ 

 

  

___/___/____ 

a 

___/___/____ 

  

1-__________________ 

2- __________________ 

3- __________________ 
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___/___/____ 

a 

___/___/____ 

  

1-__________________ 

2- __________________ 

3- __________________ 

 

  

___/___/____ 

a 

___/___/____ 

  

1-__________________ 

2- __________________ 

3- __________________ 

 

  

___/___/____ 

a 

___/___/____ 

  

1-__________________ 

2- __________________ 

3- __________________ 

 

  

___/___/____ 

a 

___/___/____ 

  

1-__________________ 

2- __________________ 

3- __________________ 

 

  

 

Aluno (a) 1 – __________________________________________________________ Nota:___________ 

Aluno (a) 2 – __________________________________________________________ Nota:___________ 

 

Itaperuna, _____/______/______ 
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ANEXO 4-b 
 

DECLARAÇÃO DE AUTORIA 

 

Nome:  

_________________________________________________________________ 

 

Identidade: 

___________________ 

Nome:  

_________________________________________________________________ 

Identidade: 

___________________ 

 

 

Nós, acima identificados(as), declaramos para os devidos fins e sob as penas 

previstas pela lei, de acordo com o Código Penal Brasileiro, e na lei 9.610/1998, que o 

trabalho que versa sobre o título 

_______________________________________________ é de nossa única e exclusiva 

autoria, estando o CENTRO UNIVERSITÁRIO REDENTOR autorizada a divulgá-lo, 

mantendo cópia em biblioteca, sem ônus referentes a direitos autorais, por se tratar de 

exigência parcial para certificação do CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 

CIVIL. 

 

 

 

 
 

 
Itaperuna, _____/______/______ 

 
 

Aluno(a) 1 – _________________________________________________________________ 

Aluno(a) 2 – _________________________________________________________________ 
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ANEXO 5 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO EMBASAMENTO TEÓRICO – ORIENTADOR 

Aluno (a) 1_____________________________________________________________________________ 

Aluno (a) 2_____________________________________________________________________________ 

Orientador  _____________________________________________________________________________ 

 
TÍTULO DO TRABALHO 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – Valor total: 3,0 pontos 

CRITÉRIOS VALOR VALOR ATRIBUÍDO 

Assiduidade e pontualidade 1,0  

Qualidade e Quantidade do conteúdo 
técnico apresentado 

1,5  

Apresentação 0,5  

Total  

 

COMENTÁRIOS E SUGESTÕES 

 

 

 

 

 

 

 

Itaperuna, _____/______/______ 
 
 

Professor Orientador: __________________________________________________________________ 
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ANEXO 6 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO EMBASAMENTO TEÓRICO  

Aluno (a) 1_____________________________________________________________________________ 

Aluno (a) 2_____________________________________________________________________________ 

 Orientador  ______________________________________________________________________________ 

 
TÍTULO DO TRABALHO 

________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – Valor total: 10,0 

CRITÉRIOS VALOR VALOR ATRIBUÍDO 

Apresentação segundo às normas de 
metodologia da pesquisa 

2,0  

Estrutura do trabalho 1,0  

Conteúdo apresentado segundo 
metodologia proposta 

4,5  

Qualidade da redação, objetividade e 
sequência lógica 

2,5  

Total  

 
COMENTÁRIOS E SUGESTÕES 
 

 

 

 

 

 

 

Itaperuna, _____/______/______ 
 

Professor da Disciplina: __________________________________________________________________ 

 



Normas para Trabalho de Conclusão de Curso 
 
 

24 

 

ANEXO 7-a 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA (TCC I)  
 PROFESSOR DA DISCIPLINA 

Aluno (a) 1_____________________________________________________________________________ 

Aluno (a) 2_____________________________________________________________________________ 

Orientador  ______________________________________________________________________________ 

 
TÍTULO DO TRABALHO 

________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – Valor total: 3,0 pontos 

CRITÉRIOS VALOR VALOR ATRIBUÍDO 

Assiduidade e Pontualidade 0,5  

Desenvolvimento da Metodologia 
proposta 

1,0  

Avaliação da apresentação segundo a 
metodologia científica  

1,5  

Total  

 

COMENTÁRIOS E SUGESTÕES 

 

 

 

 

 

 

 

Itaperuna, _____/______/______ 
 
 

Professor da Disciplina: __________________________________________________________________ 
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ANEXO 7-b 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA (TCC II)  
 PROFESSOR DA DISCIPLINA 

Aluno (a) 1_____________________________________________________________________________ 

Aluno (a) 2_____________________________________________________________________________ 

Orientador  ______________________________________________________________________________ 

 
TÍTULO DO TRABALHO 

________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – Valor total: 3,0 pontos 

CRITÉRIOS VALOR VALOR ATRIBUÍDO 

Assiduidade e Pontualidade 0,5  

Desenvolvimento da Metodologia 
proposta 

1,0  

Avaliação da apresentação segundo a 
metodologia científica  

1,5  

Total  

 

COMENTÁRIOS E SUGESTÕES 

 

 

 

 

 

 

 

Itaperuna, _____/______/______ 
 
 

Professor da Disciplina: __________________________________________________________________ 
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ANEXO 8 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA – ORIENTADOR 

Aluno (a) 1_____________________________________________________________________________ 

Aluno (a) 2_____________________________________________________________________________ 

Orientador  ______________________________________________________________________________ 

 
TÍTULO DO TRABALHO 

________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – Valor total: 3,0 pontos 

CRITÉRIOS VALOR VALOR ATRIBUÍDO 

Assiduidade e Pontualidade 0,5  

Desenvolvimento das atividades 
propostas 

1,0  

Avaliação da forma de apresentação 
do projeto segundo critérios técnicos 

1,5  

Total  

 
COMENTÁRIOS E SUGESTÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

Itaperuna, _____/______/______ 
 

Professor Orientador: __________________________________________________________________ 
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ANEXO 9-a 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO – MEMBRO DA BANCA 1 

Aluno (a) 1_____________________________________________________________________________ 

Aluno (a) 2_____________________________________________________________________________ 

Orientador  __________________________________________________________________________ 

 
TÍTULO DO TRABALHO___________________________________________________________________ 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – Valor Total 10,0 com peso 7,0 

Produção Escrita – Projeto Final Valor Nota Atribuída 

Qualidade da redação 0,5  

Objetividade e Sequencia lógica 1,0  

Metodologia Adotada 1,0  

Análise e interpretação de dados 1,0  

Consolidação da conclusão e recomendações futuras 0,5  

Produção Escrita – Artigo Científico Valor Nota Atribuída 

Relevância para publicação 1,0  

Linguagem clara e objetiva 1,0  

Formatação 1,0  

Apresentação Oral Valor Nota Atribuída 

Apresentação audiovisual 0,5  

Domínio do conteúdo 0,5  

Adequação ao tempo disponível 0,5  

Desempenho na arguição 1,5  

 Total (10,0)  

 Total (peso 7,0)  
 

Professor Orientador: _________________________________________________________ 

Professor da Disciplina: _________________________________________________________ 

Avaliador  _________________________________________________________ 

 

  Itaperuna, _____/______/______ 
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ANEXO 9-b 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO – MEMBRO DA BANCA 2 

Aluno (a) 1_____________________________________________________________________________ 

Aluno (a) 2_____________________________________________________________________________ 

Orientador  ____________________________________________________________________________ 

 
TÍTULO DO TRABALHO__________________________________________________________________ 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – Valor Total 10,0 com peso 7,0 

Produção Escrita – Projeto Final Valor Nota Atribuída 

Qualidade da redação 0,5  

Objetividade e Sequencia lógica 1,0  

Metodologia Adotada 1,0  

Análise e interpretação de dados 1,0  

Consolidação da conclusão e recomendações futuras 0,5  

Produção Escrita – Artigo Científico Valor Nota Atribuída 

Relevância para publicação 1,0  

Linguagem clara e objetiva 1,0  

Formatação 1,0  

Apresentação Oral Valor Nota Atribuída 

Apresentação audiovisual 0,5  

Domínio do conteúdo 0,5  

Adequação ao tempo disponível 0,5  

Desempenho na arguição 1,5  

 Total (10,0)  

 Total (peso 7,0)  
 

Professor Orientador: _________________________________________________________ 

Professor da Disciplina: _________________________________________________________ 

Avaliador  _________________________________________________________ 

 

  Itaperuna, _____/______/______ 
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ANEXO 10  
(Via da Banca Examinadora) 

RECOMENDAÇÕES DA BANCA EXAMINADORA 

Aluno (a) 1_____________________________________________________________________________ 

Aluno (a) 2_____________________________________________________________________________ 

Orientador  _____________________________________________________________________________ 

 
TÍTULO DO TRABALHO__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
_ 

NOTA FINAL*: ____________________________________________________________________________  

* (Somatório das notas dos anexos 7-b, 8, 9-a e 9-b) dividido por 2. 
 
SITUAÇÃO:         APROVADO                 REPROVADO 
 
AVALIAÇÃO – COMENTÁRIOS E SUGESTÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

Professor Orientador – _________________________________________________________________ 

Avaliador 2 – _________________________________________________________________ 

Avaliador 3 – _________________________________________________________________ 

Aluno (a) 1 – _________________________________________________________________ 

Aluno (a) 2 – _________________________________________________________________ 

 

Itaperuna, _____/______/______ 
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ANEXO 10  
(Via dos Alunos) 

RECOMENDAÇÕES DA BANCA EXAMINADORA 

Aluno (a) 1_____________________________________________________________________________ 

Aluno (a) 2_____________________________________________________________________________ 

Orientador  ___________________________________________________________________________ 

 
TÍTULO DO TRABALHO 

_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
AVALIAÇÃO - COMENTÁRIOS E SUGESTÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor Orientador – _________________________________________________________________ 

Avaliador 2 – _________________________________________________________________ 

Avaliador 3 – _________________________________________________________________ 

Aluno (a) 1 – _________________________________________________________________ 

Aluno (a) 2 – _________________________________________________________________ 

 

Itaperuna, _____/______/______ 
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ANEXO 11-a 
 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM 
ENGENHARIA CORRIGIDO 

 
 
 

 

Eu, ___________________________________________, professor orientador, declaro 

que o trabalho intitulado _____________________________________________________ 

foi corrigido conforme sugestões dos membros da banca avaliadora, segundo anexo 10, 

pelos alunos __________________________ e ________________________________, 

sendo entregue em versão final digital, seguindo todas as normas que regem o Projeto 

Final em Engenharia. 

  

 

 

Orientador Prof.          ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Itaperuna, _____/______/______ 
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ANEXO 11-b 
 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM 

ENGENHARIA NÃO CORRIGIDO CONFORME TODAS AS ORIENTAÇÕES DA BANCA 

EXAMINADORA 

 
 
 

 

Eu, ___________________________________________, professor orientador, declaro 

que o trabalho intitulado _____________________________________________________ 

não foi (totalmente) corrigido conforme sugestões dos membros da banca avaliadora, 

segundo anexo 10, pelos alunos __________________________e 

_____________________________________, não seguindo todas as normas que regem 

o Projeto Final em Engenharia, estando assim os alunos acima mencionados, 

REPROVADOS na disciplina de Projeto Final II em Engenharia Civil. 

  

  

 

 

Orientador Prof.          ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Itaperuna, _____/______/______ 
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ANEXO 12 

 
CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM 

ENGENHARIA PARA A BANCA EXAMINADORA 

 
 

Aluno (a) 1_____________________________________________________________________________ 

Aluno (a) 2_____________________________________________________________________________ 

 

Orientador  ____________________________________________________________________________ 

Professor da Disciplina__________________________________________________________________ 

 
TÍTULO DO TRABALHO 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Banca Examinadora – Confirmação de recebimento dos volumes finais: 

Nome: Prof.____________________________________________________________ 

Assinatura:  ____________________________________________________________  

Data: _____/____/____ 

Nome: Prof. .___________________________________________________________ 

Assinatura:  ____________________________________________________________  

Data: _____/____/____ 

Nome: Prof._____________________________________________________________ 

Assinatura:  ____________________________________________________________  

Data: _____/____/____ 

 

Cada membro da banca deve assinar ao lado de seu nome ao receber os volumes finais. 
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ANEXO 13 
 

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA E ORIENTAÇÃO 

 
 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
 

 Declaramos, para os devidos fins, que o Professor _______________, Orientou e 

participou como presidente da banca da defesa do trabalho intitulado 

_______________________________________, desenvolvido pelos alunos 

______________e _______________, regularmente matriculado na disciplina Trabalho 

de Conclusão de Curso II do 10º período do curso de Engenharia Civil do Centro 

Universitário Redentor. 

 

Itaperuna, ___ de _________ de 20__. 

 

 

 
 

_____________________________________________ 
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ANEXO 13 

 

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA 

 
 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
 

 Declaramos, para os devidos fins, que o Professor _______________, participou 

como examinador(a) da defesa do trabalho intitulado 

_______________________________________, desenvolvido pelos alunos 

____________e ____________, regularmente matriculado na disciplina Trabalho de 

Conclusão de Curso II do 10º período do curso de Engenharia Civil do Centro 

Universitário Redentor. 

 

Itaperuna, ___ de _________ de 20__. 

 

 

 
 

_____________________________________________ 
Professor de Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia Civil  
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Coordenador do Curso de Engenharia Civil 
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DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA  
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 Declaramos, para os devidos fins, que o Professor _______________, participou 

como examinador(a) da defesa do trabalho intitulado 

_______________________________________, desenvolvido pelos alunos 

_____________e ____________, regularmente matriculado na disciplina Trabalho de 

Conclusão de Curso II do 10º período do curso de Engenharia Civil do Centro 

Universitário Redentor. 

 

Itaperuna, ___ de _________ de 20__. 
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Professor de Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia Civil  
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ANEXO 14 
 

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM BANCA EXAMINADORA - ORIENTADOR 

 
 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
 

 Declaramos, para os devidos fins, que o Professor _______________, orientou e 

participou como presidente da banca da defesa do trabalho intitulado 

_______________________________________, desenvolvido pelos alunos 

___________________e ____________, regularmente matriculado na disciplina 

Trabalho de Conclusão de Curso II do 10º período do curso de Engenharia Civil do 

Centro Universitário Redentor. 

 

Itaperuna, ___ de _________ de 20__. 
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Professor de Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia Civil  
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Coordenador do Curso de Engenharia Civil 
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ANEXO 15 
 

DECLARAÇÃO DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO EXTERNA SEM VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO COM A IES – ORIENTADOR 

 
 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
 

 Declaro, para os devidos fins, que aceito orientar/co-orientar o trabalho intitulado 

_______________________________________, desenvolvido pelos alunos 

____________e ____________, regularmente matriculados na disciplina Trabalho de 

Conclusão de Curso I do 9º período do curso de Engenharia Civil da Sociedade 

Universitária Redentor/Centro Universitário Redentor e estou ciente que esta 

orientação/co-orientação não acarretará em vínculo empregatício com o Centro 

Universitário Redentor, nem em remuneração em qualquer espécie pelo orientação/co-

orientação desenvolvida. 

 

Itaperuna, ___ de _________ de 20__. 
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