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DATA PARA ENTREGA DA PROPOSTA
Metodologia aplicada ao TCC

08/05/2012
Na data acima deverá ser entregue a Proposta de Projeto Final acompanhada da
Carta de Anuência assinada pelo Orientador e Equipe. Disponível em:
http://nupet.daelt.ct.utfpr.edu.br/tcc/engenharia/Carta_de_Anuencia_Proposta.doc
Mais Detalhes em: http://nupet.daelt.ct.utfpr.edu.br/tcc/engenharia/

• 3 Cópias Impressas
• 1 Cópia em Meio Digital (.pdf)

Devem ser entregues no DAELT a um dos
professores responsáveis pelo TCC

Cópia Digital enviar para: tcc.daelt.utfpr@gmail.com

BASES DE DADOS PARA PESQUISA
Periódicos CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior):
http://www.periodicos.capes.gov.br/portugues/index.jsp ou http://servicos.capes.gov.br/capesdw/

Esmerald:
http://www.emeraldinsight.com/Insight/menuNavigation.do?hdAction=InsightHome
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers):

http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/guesthome.jsp
Scielo:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_home&lng=pt&nrm=iso

Science Direct:
http://www.sciencedirect.com/
Scirus:
http://www.scirus.com/srsapp/

BASES DE DADOS PARA PESQUISA
Programa de Pós-Graduação em Tecnologia (PPGTE) da UTFPR:
http://www.ppgte.cefetpr.br/
Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Produção da UFPE:

http://www.ufpe.br/ppgep/
Programa de Engenharia de Produção (PPGEP) da UFSC:
http://www.ppgep.ufsc.br/
Universidades Nórdicas:
http://www.diva-portal.org/
ICAP - Indexação Compartilhada de Artigos de Periódicos:
http://www.pergamum.pucpr.br/pergamum/php/titulos_icap.php?codigo_empresa=67

BASES DE DADOS PARA PESQUISA
Biblioteca da UFRGS:
http://www.biblioteca.ufrgs.br/

Biblioteca da UFMG:
http://www.bu.ufmg.br/
Biblioteca da UFSC:
http://www.bu.ufsc.br/
Biblioteca Digital da Unicamp
http://libdigi.unicamp.br/
Biblioteca da USP:
http://www2.usp.br/index.php/bibliotecas

BASES DE DADOS PARA PESQUISA
Programa de Informação para Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação do Instituto Brasileiro
de Informação em Ciência e Tecnologia
http://prossiga.ibict.br/
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações:
http://bdtd2.ibict.br/
DOAJ - Directory of Open Access Journals:
http://www.doaj.org/doaj?func=searchArticles

Domínio Público – Biblioteca Digital:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp;jsessionid=1062BD92D515
748E243DC829A4D96FE3
Biblioteca.net:
http://biblioteca.universia.net/index.htm

PROCESSO DE AVALIAÇÃO
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

PR

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Departamento Acadêmico de Eletrotécnica
Curso de Graduação em Engenharia Elétrica
Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação

Ficha de Avaliação da Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso – Fase 1
Título do Projeto: ______________________________________________________________________
Equipe/Aluno(a):_______________________________________________________________________
Líder de Grupo (a): _______________________________________ Rubrica: ______________________
Banca Avaliadora:

Data da avaliação: ______/______/_______

Professor 1:_____________________________________________ Rubrica: ______________________
Professor 2:_____________________________________________ Rubrica: ______________________
Professor 3:_____________________________________________ Rubrica: ______________________
Observações:
1) A aprovação de uma proposta (com ou sem restrições) implica uma nota igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero);
2) Propostas Reprovadas serão submetidas à uma segunda etapa de avaliação, a qual deve ser presencial (Banca Avaliadora +
Orientador + Equipe) e inclui: apresentação da proposta (10 a 15 minutos) e defesa;
3) Nos casos em que a proposta é aprovada com restrições ou reprovada, favor especificar por escrito suas restrições, bem
como aquilo que deveria ser melhorado para que o projeto fosse aprovado sem restrições.
4) A data de avaliação deve ser preenchida para melhor registro das informações.

Avaliação: ( ) Proposta Aprovada
( ) Proposta Reprovada

Nota:

____________________________________________________________________________________________
Este espaço é destinado aos comentários, observações e correções ao texto, que devem também ser repassados ao orientador.
O preenchimento é obrigatório em caso de reprovação ou de aprovação com restrições e opcional no caso de aprovação do
projeto, se necessário, utilize o verso e/ou folhas suplementares, rubricando-as. Pede-se também que se especifique, para cada
correção apontada, se se trata de uma sugestão ou de uma modificação obrigatória. Podem ser referenciadas anotações
realizadas no corpo da proposta, a qual neste caso deverá ser devolvida para posterior entrega ao orientador.

Reservado DAELT/TCC
Equipe ID:_____________ Tipo: ____ Professores ID: _____________________________________

PROCESSO DE AVALIAÇÃO

Mesmo tendo sido aprovada na apresentação final, uma equipe é considerada reprovada na disciplina de TCC 2
caso não apresente, no prazo estabelecido pela coordenação, a versão final e os respectivos itens
complementares.
Entrega Final:
Monografia – cópia digital em CD segundo as normas da UTFPR

Folha de Aprovação, com as assinaturas dos membros da banca. Somente podem assinar a folha: o Coordenador
do Curso, o professor responsável por projetos finais, o orientador e os avaliadores que efetivamente participaram
da banca examinadora, no dia do seminário.
Declaração do Orientador de que a monografia atendeu todas as solicitações da banca e está de acordo com as
normas da UTFPR.

Autorização para divulgação dos trabalhos.

O prazo para a entrega de todos os itens acima é de 2 semanas após a defesa final.

PROCESSO DE AVALIAÇÃO

A apresentação final de um trabalho poderá ser antecipada caso se cumpram os seguintes requisitos:
•

Todos os membros da equipe devem ser formandos, faltando-lhes única e exclusivamente a
disciplina de TCC 2 para a conclusão do curso;

•

Todos os membros da equipe devem estar matriculados na disciplina de TCC 2;

•

O orientador do trabalho deve manifestar por escrito sua concordância com a antecipação;

•

Deve haver aprovação pelo Colegiado do Curso.

O aluno reprovado na disciplina de TCC 2 que venha a desenvolver novo projeto em semestre
subseqüente deve ter sua proposta aprovada por banca examinadora, seguindo um cronograma próprio, a

ser definido em acordo com a coordenação do curso.

PROCESSO DE AVALIAÇÃO

• Nota atribuida pela banca;
• caso a coordenação detecte plágio a equipe
será automaticamente reprovada;
• em caso de reprovação a média final
atribuida será inferior a 3,0 (três vírgula zero).

FINAL AULA 2 - DÚVIDAS E SUGESTÕES

OBRIGADO PELA ATENÇÃO
CONTATO
tcc.daelt.utfpr@gmail.com

