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Do Conceito 
 
Art. 1º - O Trabalho Final de Curso – TFC - é uma atividade integradora de conhecimentos obrigatória 
do Curso de Graduação em Engenharia Mecânica. Ele consiste do desenvolvimento, pelo aluno, de um 

estudo ou projeto de engenharia mecânica que permita a integração de conhecimentos adquiridos nas 
diversas disciplinas do curso, de modo a obter uma visão integrada dos assuntos envolvidos. 

 
Do objetivo do TFC 

 
Art. 2º - O TFC visa propiciar ao aluno a capacidade de resolução de problemas em engenharia de 
maneira global e objetiva, bem como aprimorar sua habilidade de elaboração de documentos técnico 
científicos e de expressão oral. 

 

Do desenvolvimento do TFC 
 
Art. 3º - O TFC é um projeto único que será desenvolvido em duas etapas complementares, na forma 
de duas disciplinas obrigatórias: Trabalho Final de Curso 1 – TFC1 (MEC380), cursada no semestre 

inicial de atividades, e Trabalho Final de Curso II – TFC2 (MEC381), cursada no semestre conclusivo 
de atividades.  
 

Parágrafo Único - A aprovação em TFC1 é pré-requisito para a matrícula em TFC2, e tanto o 

tema quanto a orientação em TFC1 e TFC2 serão os mesmos. 

 
Da orientação do TFC 

 
Art. 4º - Cada TFC será obrigatoriamente orientado por um professor do quadro permanente da 
UFOP, e atuante em um dos departamentos da Escola de Minas. É permitida a co-orientação de um 

membro externo à Escola de Minas ou à UFOP, desde que credenciado pelo Colegiado de Curso da 
Engenharia Mecânica. 
 

Parágrafo Único – Cabe ao orientador prover ao aluno um acompanhamento técnico 
científico individualizado, desde a definição do tema do projeto até a defesa do TFC. Suas 
atribuições englobam: 

! Propor o tema do Trabalho Final de Curso; 

! Definir, juntamente com o aluno, os objetivos, a metodologia e o Plano de Trabalho do 
projeto; 

! Disponibilizar ao aluno orientado ao menos um horário de atendimento periódico; 
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! Disponibilizar ao aluno os meios necessários para desenvolvimento do projeto, naquilo 
que tange a infraestrutura laboratorial, material de consumo, visitas técnicas, etc. 

 

Art. 5o – As disciplinas TFC1 e TFC2 serão ministradas obrigatoriamente por um professor do 

Departamento de Engenharia de Controle e Automação indicado pelo Colegiado de Curso da 
Engenharia Mecânica. 
 

Parágrafo Único – Cabe ao professor das disciplinas TFC1 e TFC2 orientar os alunos 
matriculados nestas disciplinas naquilo que tange as formalidades do desenvolvimento do 
projeto e administrar as referidas disciplinas sob a luz do presente regulamento. São atribuições 

do professor das disciplinas TFC1 e TFC2: 

! Instruir os alunos quanto à filosofia e estrutura do TFC; 

! Orientar e acompanhar os alunos na redação dos relatórios de TFC1 e TFC2; 

! Emitir a nota de TFC1 em função da Ficha de Avaliação do TFC1 (Anexo I) preenchida 

e assinada pelo professor orientador e de sua participação na disciplina; 

! Emitir a nota de TFC2 em função da Ficha de Avaliação do TFC2 (Anexo II) 
preenchida e assinada pela banca examinadora do TFC2 e de sua participação na 

disciplina; 

! Elaborar e divulgar, juntamente com a Comissão de Graduação da Engenharia 

Mecânica, o Cronograma de TFC da Engenharia Mecânica; 

! Organizar, juntamente com a Comissão de Graduação da Engenharia Mecânica, a 

semana de apresentação de TFC2; 

! Controlar a entrega da versão final do relatório de TFC; 

! Atualizar semestralmente a Biblioteca Virtual de TFC da Engenharia Mecânica; 

! Elaborar e apresentar anualmente estatísticas sobre o TFC da Engenharia Mecânica; 

! Na indisponibilidade de professor orientador para todos os alunos aptos a se 

matricularem em TFC1, assumir a orientação dos mesmos; 

! Responsabilizar-se e zelar pelo cumprimento do presente regulamento e propor ao 
colegiado de curso alterações e atualizações visando seu aprimoramento; 

 

Do calendário de TFC 
 
Art. 6º - As etapas do TFC deverão ser desenvolvidas de acordo com o Cronograma de TFC da 
Engenharia Mecânica. 
 
 Parágrafo Único – O calendário de TFC será elaborado e divulgado semestralmente pela 
Comissão de Graduação da Engenharia Mecânica em conjunto com os professores das disciplinas 
TFC1 e TCFC2 em função do Calendário Acadêmico da UFOP, e seguirá o modelo apresentado na 
Tabela 1. 
 

Tabela 1 – Modelo de Calendário de TFC. 
Atividade Responsável Período/Observações 

Elaboração do Calendário de TFC 
Comissão de Graduação e 
professores de TFC1 e 
TFC2. 

Até o início do semestre letivo. 

Palestra informativa sobre TFC Professor de TFC1 

No decorrer do semestre letivo.  
A participação de todos os alunos que 
estarão aptos a se matricularem no 
TFC1 no semestre seguinte é 
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obrigatória. 

Divulgação dos temas de TFC Professores orientadores. 

Fluxo contínuo. As propostas de TFC 
serão elaboradas em formulário próprio 
(Anexo II) e divulgadas no quadro de 
avisos do DECAT e na disciplina TFC1. 

Definição do tema do TFC e do orientador 
Alunos aptos ao TFC e 
professores orientadores. 

Fluxo contínuo. Quando necessário o 
professor de TFC1 deverá auxiliar os 
alunos na definição do tema/orientador. 

Solicitação de matrícula em TFC1 e TFC2 Alunos aptos ao TFC.. 
No período de matrícula definido no 
calendário acadêmico da UFOP. 

Análise dos pedidos e efetivação de matrícula 
Comissão de 
Graduação/Professores de 
TFC1 e TFC2 

No período de ajuste/reajuste de 
matrícula definido pelo calendário 
acadêmico da UFOP. 

Definição do calendário de avaliação do TFC 
(datas de entrega dos relatórios de TFC1, de 
TFC2 e de defesa do TFC2). 

Comissão de 
Graduação/Professores de 
TFC1 e TFC2. 

3 semanas antes do período de avaliação 
de TFC. 

Definição das composições das bancas de 
avaliação do TFC2. 

Comissão 
Graduação/Professores de 
TFC1 e TFC2. 

3 semanas antes do período de avaliação 
de TFC. 

Divulgação das bancas e do calendário de 
avaliação do TFC. 

Professores de TFC1 e 
TFC2. 

3 semanas antes do período de avaliação 
de TFC. 

Encaminhar aos professores orientadores as 
Fichas de Avaliação de TFC. 

Professores de TFC1 e 
TFC2 

2 semanas antes do período de avaliação 
de TFC. 

Encaminhamento da Ficha de Avaliação do 
relatório de TFC1 devidamente preenchida e 
assinada pelo orientador ao professor de 
TFC1. 

Orientador 

Até dois dias úteis antes da data limite 
para lançamento de menção final 
prevista no calendário acadêmico da 
UFOP. 

Entrega de uma cópia impressa do relatório 
de TFC1 ao professor orientador. 

Aluno 
2 semanas antes do período de avaliação 
de TFC. 

Entrega de três cópias impressas do relatório 
de TFC2 ao professor de TFC2 para 
encaminhamento aos membros da banca 
examinadora. 

Aluno 
No mínimo cinco dias úteis antes do 
período de avaliação de TFC. 

Encaminhamento da Ficha de Avaliação de 
TFC2 devidamente preenchida e assinada 
pela banca ao professor de TFC2. 

Orientador 
Até dois dias úteis antes da data limite 
para lançamento de nota prevista no 
calendário acadêmico da UFOP. 

Entrega de uma cópia impressa e uma digital 
do relatório final de TFC2 ao professor de 
TFC2. 

Aluno 

Até a data limite estabelecida pela Banca 
Examinadora.  A versão final impressa 
deverá ser assinada pelo professor 
orientador 

Lançamento das notas finais de TFC1 e 
TFC2. 

Professore de TFC1 e de 
TCFC2. 

Até a data limite estabelecida no 
calendário acadêmico da UFOP. 

 
 

Da matrícula em TFC 
 
Art. 7º - Para cada tema de TFC será aceita a matrícula individual. As matrículas em TFC1 e TFC2 
serão solicitadas pelo aluno à Comissão de Graduação, na data prevista no Calendário de TFC da 
Mecânica, mediante apresentação de formulário próprio (Anexo II) devidamente preenchido e assinado 
pelo aluno e pelo orientador. 
 

Parágrafo Único – O Formulário de Solicitação de Matrícula em TFC estará disponível na 
Secretaria da Mecânica e na página do curso no seguinte endereço 
(http://www.mecanica.ufop.br/downloads); 
 

Art. 8º – A Comissão de Graduação se reunirá de acordo com o cronograma apresentado no Art. 6º 
para análise dos pedidos de matrícula em TFC1 e TFC2. 
 
Art. 9º - As condições mínimas para deferimento do pedido são: 

a) Atendimento aos pré-requisitos indicados na proposta apresentada pelo professor; 
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b) Integralização de no mínimo as disciplinas referentes ao 8o período do curso no semestre 
anterior à matrícula em TFC1. 

 
Parágrafo Único – O deferimento da matrícula de qualquer aluno que não cumpra as 
condições expostas neste artigo só será válido quando apresentadas razões que justifiquem a 
exceção à Comissão de Graduação, que submeterá parecer circunstanciado à apreciação do 
Colegiado da Mecânica, o qual poderá autorizar ou não matrícula. 

 
Art. 10º - A matrícula em TFC2 deverá ser efetuada apenas no semestre para o qual se espera a 
conclusão do trabalho e mediante a aprovação em TFC1. 
 

Da formatação a apresentação dos relatórios de TFC 
 
Art. 11º - Os relatórios de TFC1 e TFC2 deverão ser redigidos em conformidade com as normas 
estabelecidas pelo Colegiado do Curso de Engenharia Mecânica e apresentadas na disciplina TFC1. 
 
Art. 12º - A observância das Normas de Redação dos relatórios de TFC será considerada pelo professor 
orientador na avaliação do TFC1 e pela banca examinadora na avaliação do TFC2. 
 
Art. 13º - O aluno matriculado em TFC1 deverá apresentar ao seu orientador uma cópia impressa do 
relatório técnico de TFC1 redigido em conformidade com as normas mencionadas no Art. 11º, e nos 
prazos estabelecidos no Calendário de TFC. 
 
Art. 14º - O aluno matriculado em TFC2 deverá apresentar ao professor de TFC2 três cópias impressas 
do relatório técnico de TFC2 redigido em conformidade com as normas mencionadas no Art. 11º, e 
nos prazos estabelecidos no Cronograma do TFC. 
 
Art. 15º - O relatório de TFC2 aprovado pela banca examinadora deverá ser corrigido conforme 
solicitado pela mesma dentro de até 5 (quinze) dias, sendo então impresso em versão final e 
encadernado de acordo com as Normas de Formatação vigentes e entregues ao professor de TFC2 uma 
cópia para arquivo. 
 

Parágrafo Único – Juntamente com a cópia impressa, o aluno deverá entregar ao professor de 
TFC2 um CD contendo uma versão do relatório em formato PDF para fins de arquivamento e 
publicação na Biblioteca Digital de TFC da Engenharia Mecânica. O CD deverá conter ainda os 
demais arquivos necessários a uma eventual impressão adicional de cópias, bem como para 
permitir a recuperação de informações em trabalhos futuros relacionados ao tema. 

 
Da avaliação do TFC 

 
Art. 16º - O TFC1 será avaliado pelo orientador por meio de análise do relatório de TFC1, e pelo 
professor de TFC1 pela participação do aluno na disciplina TFC1 de acordo com os seguintes pesos: 
 

Nota TFC1 = (Nota do relatório de TFC1).(0,5)  e (Nota da disciplina TFC1).(0,5). 
 

Parágrafo Único – A nota do relatório técnico de TFC1 será dada de acordo com a Ficha de 
Avaliação de TFC1 (Anexo I). 
 

Art. 17º - O TFC2 será avaliado por uma banca examinadora por meio de análise do relatório de TFC2 
e de uma apresentação oral do trabalho, aos quais serão atribuídas notas de acordo com a Ficha de 
Avaliação de TFC2 (Anexo II), e pela participação do aluno da na disciplina TFC2 de acordo com os 
seguintes pesos. 
 

Nota TFC2 = (Nota do relatório de TFC2).(0,5)  e (Nota da disciplina TFC2).(0,5). 
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§ 1º - A apresentação oral de TFC2 à banca examinadora será pública, dispondo o aluno de 40 
minutos para fazê-la. 

 
§ 2º - Após a apresentação oral, a banca examinadora disporá de até 60 minutos para fazer seus 
comentários e considerações. 

 
 § 3º - Os trabalhos da banca examinadora serão presididos pelo professor orientador do 
trabalho. 
 

§ 4º - A avaliação e atribuição de menção ao TFC2 dar-se-á ao término da apresentação oral, 
quando os membros da banca examinadora se reunirão para deliberar sobre o desempenho  do 
aluno, efetuando após consenso o preenchimento da Ficha de Avaliação de TFC2 (Anexo II); 
 

 
Art. 18º - A apresentação oral de TFC2 realizar-se-á em data, local e horário agendados de acordo com 
o Calendário de TFC e com a disponibilidade dos membros da banca examinadora. 
 
Art. 19º - Somente serão avaliados os trabalhos inseridos pela Comissão de Graduação na Programação 
de Apresentação de TFC2; 
 

Da banca examinadora e da avaliação do TFC 
 
Art. 20º - A banca examinadora de TFC2 será indicada pela Comissão de Graduação previamente à 
apresentação do TFC2, sendo a mesma composta pelo orientador do trabalho e por dois membros.  
 

Parágrafo Único – É aceita a indicação de um co-orientador para compor a banca, e neste caso 
a banca deverá ser composta por quatro membros. 
 

Das disposições finas 
 
Art. 21º - Uma palestra informativa sobre o TFC será ministrada semestralmente pelo professor da 
disciplina TFC1 aos alunos que estarão aptos a se matricularem no TFC1 no semestre seguinte. 
 
 Parágrafo Único – Na palestra será dada uma orientação geral sobre o TFC, com ênfase no 
presente regulamento, no Calendário de TFC e na escolha do tema. 
 
Art. 22º - Os casos omissos serão analisados pela Comissão de Graduação da Engenharia Mecânica, e 
em última instância pelo Colegiado de Curso da Engenharia Mecânica. 
 
Art. 23º - Compõem o presente regulamento os seguintes anexos: 
 

Anexo I – Ficha de Avaliação de TFC1. 
Anexo II – Ficha de Avaliação de TFC2. 

 Anexo III – Formulário de Proposta de Tema de TFC; 
 Anexo IV - Formulário de Solicitação de Matrícula em TFC1 e TFC2; 
 
Art. 24º - Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado de Curso da 
Engenharia Mecânica. 
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FFIICCHHAA  DDEE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  FFIINNAALL  DDEE  CCUURRSSOO  11  

((OOrriieennttaaddoorr))  
 

Título do Trabalho 
 
 

Itens Avaliados 
 

Obs. 1: Espera-se que no TFC1 o aluno apresente, no mínimo, o capítulo de introdução e a revisão 
bibliográfica. O desenvolvimento do trabalho e os resultados deverão ser cobrados apenas no TFC2. 
 
Obs. 2: Para cada item avaliado atribua uma nota de 0 a 10, some todas as notas e divida pelo 
número de itens avaliados. 
 

ITENS Nota Observação 

Apresentação, 
forma e estilo 

Está de acordo com as normas estabelecidas 
para o TFC? 

  

Tem correção, clareza e coerência de 
linguagem? 

  

O raciocínio e o estilo de redação forma lógicos, 
claros e didáticos? 

  

As referências bibliográficas seguem as normas 
das ABNT? Todas as citações constam das 
referências e vice-versa? 

  

Introdução 

A introdução foi escrita de forma seqüencial que 
encaminha logicamente o leitor aos objetivos? 

  

Os objetivos do trabalho foram claramente 
estabelecidos? 

  

A metodologia foi claramente apresentada?   

Revisão de 
Literatura 

É feita a relação do estudo/projeto com outros 
trabalhos da área (descrição do estado da arte)? 

  

O número e a natureza desses trabalhos são 
adequados? 

  

Total Geral   
Total Geral/9   

 

ALUNO(s) Matricula Nome NOTA 
   

 
PROFESSOR ORIENTADOR 

 
Assinatura 

 

Prof._______________________________________________                                       

 

 

_______________________________________________________ 

 

              Ouro Preto, _____de__________de______. 

 
Comentários do Professor Orientador 
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FFIICCHHAA  DDEE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  FFIINNAALL  DDEE  CCUURRSSOO  22  ––  TTFFAACC22  
((BBaannccaa  EExxaammiinnaaddoorraa))   

TÍTULO DO TRABALHO 
 

ALUNO 
Matrícula Nome 

  

Obs.: Para cada subitem avaliado atribua uma nota de zero a dez, multiplique a soma das notas dos subitens 
pelo seu respectivo peso, some as notas dos itens e divida por dez. 

Item Subitem 

Pontuação 

Subitens 

PS 

Pontuação 
Item 

PI = Soma 
das PS’s 

PI 
normalizada 

PIN= PI/no 
itens 

(7, 3, 2) 

Peso Item 

PI 

Nota Item 

NI = PIN.PI  

 

Apresentação 
do Relatório 

Conformidade com 
as regras do TFC 

 

  2  

Clareza e 
objetividade  

 

Introdução  
Revisão da 
bibliografia 

 

Desenvolvimento  
Resultados  
Conclusões  

Apresentação 
Oral 

Respeito ao tempo  

  3  Desenvoltura  

Domínio assuntos  

Resultados 
Alcançados 

Relevância  

  5  Cumprimento dos 
objetivos propostos 

 

Total Geral (SOMA NOTAS DOS ITENS)  
NOTA (Total Geral/10)  

 Aprovado s/ modificações.  Aprovado c/ modificações  Reapresentar.  Reprovado. 

Parecer da banca: 
 
 
 
 
 
 
 

MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA  ASSINATURA 

Prof. ______________________________________________(Orientador)        ________________________________________ 

Prof. ______________________________________________                             ________________________________________ 

Prof.______________________________________________                              ________________________________________ 
  

Ouro Preto, ......... /.......... /......... 
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PROPOSTA DE TEMA PARA TRABALHO FINAL DE CURSO  
TÍTULO DO PROJETO 

 

ÁREA DO PROJETO: Assinale a área na qual o projeto melhor se enquadra. �  Área 1 – Termofluidos (Mecânica dos fluidos, transferência de calor, etc) �  Área 2 – Materiais e Processos de Fabricação (Caracterização física, química, microestrutura, etc) �  Área 3 – Sistemas Mecânicos (Projeto mecânico, mecânica dos sólidos, vibrações, etc) �  Área 4 – Multidisciplinar �  Área 5 – Outras (Controle e automação, robótica, produção, etc) 

PRÉ-REQUISITOS 
 

RESUMO DO PROJETO 
Introdução 
 
 
 
 
 
Objetivos 
 
 
 
Metodologia 
 
 
 
Etapas do trabalho 

 
 
   

Orientação Departamento 

Orientador Prof.   

Co-orientador Prof.   

Observações 
 

  
Local e Data Proponente 

Ouro Preto, ____/___/_____. 
 

    
Assinatura do Professor Orientador  



     

Universidade Federal de Ouro Preto 
Escola de Minas 

Curso de Graduação em Engenharia Mecânica 
 

FORMULÁRIO DE MATRÍCULA EM TRABALHO FINAL DE CURSO �     MEC380 – TFC1  �     MEC381 – TFC2 

   
     PERÍODO       /          
 

ALUNO Matrícula/ Assinatura 

                            /                 

                            / 
 

ORIENTAÇÃO Matrícula / Assinatura 

Orientador:                           /              

Co-orientador:                           /               
 

TÍTULO DO PROJETO: 
 
 
ÁREA DO PROJETO: Assinale a área na qual o projeto se enquadra: 

 �  Área 1 – Termofluidos (Mecânica dos fluidos, transferência de calor, ar condicionado, refrigeração, etc) �  Área 2 – Materiais e Processos de Fabricação (Caracterização física, química, microestrutura, etc) �  Área 3 – Sistemas Mecânicos (Projeto mecânico, mecânica dos sólidos, vibrações, etc) �  Área 4 – Multidisciplinar  �  Área 5 – Outras (Automação e controle, robótica, produção, etc) 
 
RESUMO DA PROPOSTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Para uso da Comissão de Graduação: �   Solicitação deferida. 
 �   Solicitação indeferida. Justificativa:  
 
 


