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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Rua Gileno de Sá Oliveira, 271 - Bairro Recanto dos Pássaros - CEP 47808-006 - Barreiras - BA - www.portal.ifba.edu.br

MEMORANDO Nº 5/2017/CARQ.BAR

Prezadas,

Segue a ata da reunião do colegiado que aprovou três documentos regulatórios para o
Curso de Arquitetura e Urbanismo. Solicito avaliação e homologação dos seguintes regulamentos:

- REGULAMENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DAS ATIVIDADES
COMPLEMENTARES

- REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE
ARQUITETURA E URBANISMO

- REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

No aguardo com urgência, devido a demanda para Avaliação Institucional.

Atenciosamente,

Helena Avanzo

Coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo

 

Em 19 de março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por HELENA AVANZO, Professor(a) do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico, em 19/03/2017, às 16:11, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0218290 e o código CRC 52D1E53E.

23286.001155/2017-66 0218290v3

Criado por helenaavanzo, versão 3 por helenaavanzo em 19/03/2017 16:11:24.



Proposta 1- Regulamentação Atividades Complementares (0218291)         SEI 23286.001155/2017-66 / pg. 2

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ARQUITETURA E URBANISMO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DAS 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

 

ARQUITETURA E URBANISMO 

IFBA/CAMPUS BARREIRAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barreiras 

2017



Proposta 1- Regulamentação Atividades Complementares (0218291)         SEI 23286.001155/2017-66 / pg. 3

 
 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
CAMPUS BARREIRAS 

COLEGIADO DE ARUITETRA E URBANISMO 
Rua Gileno de Sá, 271. Recanto dos Pássaros, CEP 47.808-006, Barreiras - BA 

TEL: (77) 3612-9650 
 

 
 

RESOLUÇÃO Nº XX/XXXX 
 

Estabelece normas específicas relacionadas às 
Atividades Complementares do Curso de 
Graduação em Arquitetura e Urbanismo do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia, campus Barreiras. 
 
 
 

O Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo, usando das atribuições que lhe são 

conferidas e considerando: 
 

 

A necessidade de estabelecer normas operacionais para o acompanhamento e 

registro das Atividades Complementares do Curso de Arquitetura e Urbanismo; 
 

 

R E S O L V E: 
 

 

Art. 1º As Atividades Complementares do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), campus Barreiras, são 

obrigatórias para todos os alunos e categorizam-se em três grupos assim discriminados: 
 

 

Grupo 1 – Atividades de Ensino; 

Grupo 2 – Atividades de Pesquisa; 

Grupo 3 – Atividades de Extensão. 
 

 

Art. 2º As Atividades Complementares terão carga horária total de 180 (cento e oitenta 

horas), como requisito para a colação de grau, sendo parte integrante do currículo pleno do 

curso de Arquitetura e Urbanismo do IFBA, submetida a análise e aprovação do  Colegiado 

Curso de Arquitetura e Urbanismo do IFBA, campus Barreiras, obedecendo ao que dispõe a 

Lei Federal nº 9394/96 e o parecer nº 776/97 da CES/CNE, e será regido pela 

legislação vigente e por esta Resolução. 
 

 

Parágrafo Único.  O cumprimento integral das Atividades Complementares deverá
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distribuir-se, entre o primeiro semestre e o penúltimo da provável conclusão do curso, 

conforme a matriz curricular. O aluno deve obrigatoriamente integralizar as horas com 

atividades previstas em pelo menos dois dos três grupos previstos no Art. 1º, estabelecida 

no Art. 2º, em um dos grupos mencionados. 

 

Art. 3º Para fins de aproveitamento e registro no histórico escolar, as Atividades de Ensino 

(Grupo 1) poderão ser distribuídas entre os seguintes tipos: 
 

 

a) Disciplinas afins extracurriculares, cursadas em outras Instituições de Ensino 

Superior; 

b) Disciplinas afins cursadas em outros cursos do IFBA e que não integrem a 

matriz curricular do curso de Arquitetura e Urbanismo; 

c) Disciplinas do curso de Arquitetura e Urbanismo do IFBA, campus Barreiras, que 

excedam a carga horária prevista no Projeto Pedagógico do Curso (PPC); 

d) Monitorias de disciplinas do curso de Arquitetura e Urbanismo; 

e) Bolsistas e/ou voluntários participantes do Programa de Educação Tutorial (PET); 

f) Representação Estudantil, na área de ensino, no âmbito da Instituição; 

g) Outras atividades, a critério da comissão avaliadora, conforme Anexo I desta 

resolução. 
 

 

Parágrafo Único. Os casos omissos serão tratados pelo colegiado do curso de 

Arquitetura e Urbanismo. 
 
 

Art. 4º Para fins de aproveitamento e registro no histórico escolar, as Atividades de 

Pesquisa (Grupo 2) poderão ser distribuídas entre os seguintes tipos: 
 

 

a) Iniciação científica, como bolsista ou voluntário, de acordo com o Programa 

Institucional de Iniciação Científica; 

b) Bolsistas vinculados a projetos de pesquisa aprovados em órgãos de fomento 

(FAPESB, CNPq, CAPES, e outros); 

c) Bolsistas vinculados a projetos de pesquisa que envolva convênios firmados entre o 

IFBA e empresas públicas e/ou privadas, devidamente certificados; 

d) Publicação de artigos, resumos, resenhas e atividades correlatas devidamente 

comprovadas; 

e) Participação em projetos de pesquisa, grupos de pesquisa e atividades correlatas. 
 

 

Parágrafo Único Os casos omissos serão tratados pelo Colegiado do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo. 
 

 

Art. 5º As Atividades de Extensão (Grupo 3) podem ser distribuídas entre os seguintes 

tipos: 
 

 

a) Participação em projetos e/ou programas de extensão; 

b) Cursos extracurriculares diversos na área de interesse ou fora da área do curso ou 

de atualização científica realizada pelo IFBA ou outra instituição, devidamente 

comprovado;
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c) Monitoria de cursos de extensão; 

d) Participação em eventos em área afim do curso de Arquitetura e Urbanismo; 

e) Participação em atividades extracurriculares de assistência ou assessoria a populações carentes 

ou de baixa renda, diretamente ou por intermédio de associações, sindicatos, ONG’s; 

f)  Visitas técnicas coordenadas por docentes do IFBA; 

g) Estágios extracurriculares, devidamente certificados; h) Representação Estudantil na área de 

extensão; 

i) Outras atividades, a critério da comissão avaliadora, conforme Anexo I desta resolução. 
 

 

Parágrafo Único. Os casos omissos serão tratados pelo Colegiado do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo. 
 

 

Art. 7º O aluno do curso de Arquitetura e Urbanismo deverá solicitar a coordenação do curso a 

validação de suas atividades complementares a partir do penúltimo semestre da provável conclusão 

do curso, por meio do preenchimento dos Anexos I e II desta resolução. 
 

 

Art. 8º Todas as atividades complementares deverão ser devidamente comprovadas, conforme Anexo 

I. 
 

 

Art. 9º A Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo do IFBA deverá estipular, a cada 

semestre, o prazo máximo para a entrega da relação de Atividades Complementares (ATC) para os 

discentes que solicitarão avaliação das Atividades Complementares. 
 
 

 

Art. 10º Compete a Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo ATC: 
 

 

a) Avaliar e emitir parecer sobre a validação das atividades complementares de cada discente; 
 

 

b) Encaminhar o parecer, devidamente assinado, acompanhado do barema a CORES, dentro do prazo 

estabelecido; 
 

 

Art. 11º Em caso de reprovação e/ou pendência, a comissão deverá indicar, detalhadamente, os 

motivos no seu parecer. 

 

Art. 12º Após análise da Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo referente à relação das 

ATC’s apresentadas pelos discentes, conforme barema encontrar-se-á em uma das seguintes 

situações: 

 

a) Aprovado na integra; 

b) Reprovado, havendo a necessidade de submissão de um novo pedido por parte do aluno; 

c) Pendente, havendo necessidade de correções por parte do aluno para nova avaliação pela 

comissão. 
 

 

Art. 13º Compete a Coordenação do Curso, auxiliado pelo Colegiado, tomar as providências 

necessárias para evitar abusos e fraudes. 
 

 

 

Art. 14º O aluno que não conseguir convalidar 180 horas de atividades complementares, não 

poderá colar grau. 
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Art. 15º O aluno atingido pelo Art. 14º poderá solicitar a Coordenação do Curso, via memorando, 

extensão do prazo máximo para entrega das atividades complementares comprovadas. Em casos 

excepcionais, devidamente justificados pelo aluno, a Coordenação do Curso poderá deferir o pedido. 
 

 

Art. 16º Os casos omissos serão resolvidos preferencialmente pelo Colegiado do Curso para 

apreciação e deliberação e, ad referendum pela Coordenação do Curso, quando necessário. 
 

Art. 17º A presente Resolução será aplicada aos alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo, IFBA, 

campus Barreiras. 
 

Art. 18º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação na reunião plenária do 

CCAU. 
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ANEXO I 
 

BAREMA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE ARQUITETURA E 

URBANISMO 
 

ATIVIDADE HORAS UNIDADE QUANT. TOTAL 

ATIVIDADES DE PESQUISA (MÁXIMO DE 50 horas) 

Bolsista ou voluntário de Iniciação Científica  

(Documento da agência de fomento ou do Coordenador da Iniciação Científica)                                                                                   

15 semestre Máx. 04  

Participação em eventos científicos (palestrante, apresentação de trabalho, etc)                                  

(Documento da comissão organizadora do evento ou equivalente) 

10 evento Máx. 06  

Participação em eventos científicos (ouvinte em minicursos, palestras) - 

Comprovado 

05 evento Máx. 05  

Participação em projetos de pesquisa como colaborador e representação 

estudantil na área de pesquisa (Declaração do professor responsável pela 

atividade) 

10 Proj./semestre Máx. 04  

Publicação de artigo em periódicos indexado 

(declaração de aceite ou cópia do trabalho publicado)                                                                                       

10 unidade Máx. 04  

Publicação de resenhas ou resumos em eventos 

(declaração de aceite ou cópia do trabalho publicado) 

02 unidade Máx. 05  

Participação de Grupo de pesquisa do IFBA (comprovante do site ou 

coordenação de pesquisa)                                

05 semestre Máx. 04  

Outras atividades de pesquisa não descritas anteriormente, devidamente 

comprovadas (a critério da comissão avaliadora) 

05 Proj./semestre Máx. 02  

SUB-TOTAL (1)  

ATIVIDADES DE ENSINO (MÁXIMO DE 80 horas) 

Monitor Remunerado ou voluntário de disciplina de graduação                                                       
(Declaração do departamento de ensino ou equivalente ou do professor da 

disciplina). 

05 semestre Máx. 04  

Disciplinas adicionais, conforme art. 3º desta resolução (Declaração do 
coordenador do curso, professor da disciplina ou equivalente).                             

05 semestre Máx. 02  

Representante Estudantil no colegiado de Arquitetura e Urbanismo 
(Declaração do/da coordenador(a) do colegiado).                                                

05 semestre Máx. 04  

Outras atividades de ensino não descritas anteriormente, devidamente 
comprovadas (a critério da comissão avaliadora) 

05 semestre Máx. 02  

SUB-TOTAL (2)  

ATIVIDADES DE EXTENSÃO (MÁXIMO DE 80 horas) 

Estágios de Enriquecimento Profissional (a cada 40 horas) extracurricular 
(Documento assinado pelo setor responsável) 

10 Estágio Máx. 02  

Participação em Eventos (organização) (Certificado de participação) 10 evento Máx. 03  

Participação em eventos (Monitoria) (Certificado de participação) 05 evento Máx. 04  

Bolsista ou voluntário de Projeto de extensão                                                                                    

(Certificado ou declaração do setor Responsável) 

10 semestre Máx. 03  

Cursos de idiomas, informática e outros cursos livres que tenham afinidade 

com Arquitetura e Urbanismo (Apresentação de documento comprobatório) 

maior ou igual a 20 horas. 

10 unidade Máx. 04  

Cursos de idiomas, informática e outros cursos livres que tenham afinidade 

com Arquitetura e Urbanismo (Apresentação de documento comprobatório) 

maior ou igual a 20 horas. 

05 unidade Máx. 03  

Participação em atividades de extensão (de grupo PETs, ou por Intermédio de 
Associações, Sindicatos, ONG’s) (Documento da agência de fomento ou do setor 

responsável). 

10 semestre Máx. 03  

Membro de centros acadêmicos, diretórios acadêmicos ou atividades 

correlatas; Escritório Modelo, NITs, etc. (Declaração do presidente da entidade 

e/ou responsável devidamente comprovado). 

05 semestre Máx. 04  

Outras atividades de extensão não descritas anteriormente, devidamente 

comprovadas (a critério da comissão avaliadora).                        

2.5 semestre Máx. 04  

Visita técnica 01 ano Máx. 05  

SUB-TOTAL (3)  

TOTAL  

 
TOTAL DE HORAS OBTIDAS: _________   TOTAL DE HORAS EXCEDENTES: __________ 

 

SITUAÇÃO DO(A) ALUNO(A): ____________________________________________________    

                (  ) APROVADO   (  ) REPROVADO   (  ) PENDENTE: _________________________ 

 

Barreiras, ____ de ____________ de 20___. 

 

Assinatura do coordenador do colegiado: 
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ANEXO II 
 

 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE VALIDAÇÃO DE ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 
 
 
 
 

Nome:   
 

 
Matrícula:                                                            Ano e semestre    

 

 
 
 

Instruções: 

 
O aluno deverá assinalar as Atividades Complementares (ATCs) realizadas entre o primeiro e décimo 

semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo, com respectiva carga horária a ser validada para cada uma 

delas, observando os limites máximos indicados no Quadro do Anexo I. O aluno deverá preencher o Anexo I 

indicando a quantidade e total de horas obtidas por atividade realizada e somatório do total de horas obtido. 

Posteriormente, o aluno deverá entregar o Anexo II (este formulário) devidamente preenchido na 

Coordenação, juntamente com os comprovantes de realização das atividades (na sequência conforme Anexo I), 

para análise e validação. 

A comissão irá avaliar e emitir parecer sobre o total de carga horária nas atividades complementares 

devidamente comprovadas. 

O aluno, ao assinar este formulário solicitando a validação da carga horária de ATC concorda com o 

estabelecido pela Regulamentação para Elaboração das Atividades Complementares do  curso de  Arquitetura   e   

Urbanismo, e assume a responsabilidade sobre as informações prestadas, bem como todas as sanções 

decorrentes no caso de não serem verdadeiras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barreiras,                  de                                        de 20_   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do (a) aluno(a) 
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ARQUITETURA E URBANISMO  

 

 

 

 

 

 

 REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO 

CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BARREIRAS  

2017 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

CAMPUS BARREIRAS 

COLEGIADO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

Rua Gileno de Sá, 271. Recanto dos Pássaros, CEP 47.808-006, Barreiras - BA 

TEL: (77) 3612-9650 

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº xx/2017  

 

 

Estabelece normas específicas relacionadas às atividades de 

Estágio Curricular do Curso de Graduação em Arquitetura e 

Urbanismo do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia, campus Barreiras.  
 

 

O Colegiado do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo, usando das atribuições que 

lhe são conferidas, 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º Os estágios oferecidos aos alunos do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), campus Barreiras, para as 

atividades de Estágio Curricular, obrigatória do referido Curso, serão realizados em 

conformidade com as normas constantes da presente Resolução. 

 

CAPÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO 

 

Art 2º O Estágio Curricular constitui-se em meio para que o aluno, futuro profissional das 

diferentes áreas da Arquitetura e Urbanismo, possa completar a sua formação profissional. 

 

Parágrafo Único. O Estágio Curricular divide-se em duas categorias: 

I. Estágio Curricular Obrigatório; 

II. Estágio Curricular de Enriquecimento da Formação Profissional 

 

Art 3º O Estágio Curricular Obrigatório é parte integrante do currículo pleno do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – 

IFBA, campus Barreiras, obedecendo ao que dispõe a Lei nº 11.788 de 25/09/2008, e será 

regido pela legislação vigente e por esta Resolução. 

 

Art 4º O Estágio Curricular de Enriquecimento da Formação Profissional é o que, sem se 

constituir atividade obrigatória, pode assumir a forma de Atividade Complementar em suas 
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diversas modalidades, mediante a participação do acadêmico em empreendimentos conexos à 

sua formação ou experiência profissional e será regido pela legislação vigente e por esta 

Resolução. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 5º O programa de estágios nas modalidades citadas nos Artigos 3º e 4º tem por objetivos 

gerais: 

I. Integrar o aluno com a problemática tecnológica, econômica, política e humanística, 

existentes nos setores de serviços, permitindo uma iniciação na prática da atividade 

profissional; 

II. Facilitar o encaminhamento dos alunos para outras localidades, ampliando as 

oportunidades de trabalho, quando da conclusão do curso; 

III. Permitir uma maior integração escola e os setores público e privado, contribuindo para a 

mútua atualização com as novas tecnologias, alternativas tecnológicas ou a otimização das 

atuais, como também para a realimentação das estruturas curriculares, diante das necessidades 

do mercado de trabalho. 

 

CAPÍTULO III 

DOS REQUISITOS 

 

Art. 6º Estarão aptos a efetuar matrícula na disciplina Estágio Supervisionado, nomeado nesta 

Resolução como Estágio Curricular Obrigatório, os alunos que tenham cursado com 

aprovação mínima, de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária da grade curricular do 

curso. 

 

§ 1º As horas estagiadas somente serão válidas para a atividade de Estágio Curricular 

Obrigatório se o estagiário estiver matriculado na disciplina Orientação a Estágio 

Supervisionado e em consonância com as normas estabelecidas pelo IFBA e por esta 

Resolução. 

 

Art. 7º O Estágio Curricular de Enriquecimento da Formação Profissional poderá ser exercido 

em qualquer período do Curso após registro na Coordenação de Integração Escola e Empresa 

(CIEEM). 

 

Art. 8º O Estágio Curricular realizar-se-á em unidades que desenvolvam atividades de 

Arquitetura e Urbanismo e que disponha de profissional de nível superior na área do estágio e 

que tenham condições de proporcionar experiência, aperfeiçoamento técnico, cultural, 

científico e de relacionamento humano ao estagiário. 

 

Art. 9º Os estagiários poderão desenvolver quaisquer atividades previstas para as áreas de 

Arquitetura e Urbanismo, conforme Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010. 

 

Art. 10º Para a realização do Estágio Curricular será necessária a existência de instrumento 

jurídico celebrado entre a Empresa/Instituição concedente e o IFBA, com intermediação da 

Coordenação de Integração Escola e Empresa (CIEEM) no qual estarão acordadas todas as 

condições de realização do estágio. 
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Art. 11º O Estágio Curricular Obrigatório terá a carga horária mínima de 240 (duzentos e 

quarenta) horas não se computando para integralização do currículo pleno qualquer carga 

horária excedente. 

 

I. O Estágio Curricular Obrigatório poderá ser cumprido em no máximo 2 

Empresas/Instituições. 

II. Nas férias e recessos acadêmicos, será permitido o desenvolvimento desta categoria de 

Estágio. 

III. Os alunos que pretendam realizar estágio no exterior, dentro dos programas de 

intercâmbio institucional do IFBA, deverão apresentar proposta de trabalho para 

prévia aprovação pelo professor da disciplina Orientação a Estágio Supervisionado. 

 

Art 12º O Estágio Curricular de Enriquecimento da Formação Profissional deverá ter carga 

horária mínima de 20 (vinte) horas, não havendo, entretanto limite máximo de horas de 

estágio. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS CRÉDITOS 

 

Art. 13º O aluno aprovado na disciplina Orientação a Estágio Supervisionado, terá direito a 

18 (dezoito) créditos, correspondentes a uma carga horária pratica de 240 (duzentos e 

quarenta) horas e carga horaria de 30(trinta) horas de atividades teóricas e orientações, 

independente do excedente do número de horas-atividade efetivamente realizadas. 

 

CAPÍTULO V 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 14º Caberá ao Sistema de Administração dos Programas de Estágio Curricular, no 

âmbito do IFBA, campus de Barreiras, criar condições estruturais e operacionais para o 

desenvolvimento dos estágios. Integram o referido Sistema, os seguintes órgãos: 

I. Coordenação de Integração Escola e Empresa (CIEEM); 

II. Coordenação do Curso Superior em Arquitetura e Urbanismo (CAURB); 

 

Art. 15º Ao CIEEM compete: 

I. Exercer a supervisão orientação normativa; 

II. Manter relacionamento entre a (Pró-Reitoria para Assuntos Comunitários, Pró-

Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Planejamento) e os demais órgãos relacionados 

no Art. 14º, desta Resolução; 

III. Prestar apoio administrativo; 

IV. Intermediar junto às Empresas/Instituições onde ocorrerão os Estágios, a designação 

de um Supervisor do Estágio pertencente ao seu quadro; 

V. Verificar o cumprimento da legislação em vigor, no tocante às obrigações da Empresa 

ou Instituição concedente do estágio. 

VI. Manter o CAURB permanentemente informado a respeito do andamento das 

atividades do estágio, bem como providenciar o atendimento das suas solicitações; 

VII. Ratificar professores designados pela CAURB responsáveis pela orientação e 

avaliação de cada Estágio Curricular; 

VIII. Manter controle permanente dos estagiários e das instituições em que possam ser 

alocados; 
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IX. Acompanhar o cronograma de envio dos relatórios final, referentes às atividades 

constantes do Plano de Estágio, para os devidos encaminhamentos; 

X. Organizar, controlar e manter um arquivo contendo a versão final impressa e em meio 

digital corrigida, de cada Relatório Final de Estágio Curricular Obrigatório; 

XI. Expedir Certificado de Avaliação de Estágio, a ser encaminhada à Coordenação de 

Registro Escolar (CORES), contendo carga horária, número de créditos, notas e 

assinaturas dos avaliadores, além da média final. 

 

Art. 16º À CAURB compete, na figura do Coordenador da mesma: 

I. Indicar o professor da disciplina Orientação Estágio Supervisionado referente ao 

Estágio Curricular de Arquitetura e Urbanismo, que se encarregará pelas ações do 

processo ensino-aprendizagem do Estágio Supervisionado; 

II. Promover, em integração com CIEEM e o professor da disciplina Estágio 

Supervisionado, o planejamento, a programação, o acompanhamento e a avaliação do 

estágio; 

III. Promover o desligamento ou o remanejamento do estagiário, ouvido o Colegiado do 

Curso. 

 

CAPÍTULO VI 

DO PROFESSOR DA DISCPLINA ORIENTAÇÃO A ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Art. 17º O professor da disciplina Orientação a Estágio Supervisionado será indicado pela 

CAURB com anuência do próprio docente, o qual deverá trabalhar em parceria com o CIEEM 

do IFBA. 

 

Parágrafo Único. Compete ao Professor da disciplina Orientação a Estágio Supervisionado: 

I. Coordenar, acompanhar e supervisionar todas as atividades de Estágio Curricular no 

âmbito do respectivo Colegiado; 

II. Avaliar o relatório final apresentado verificando o atendimento ao plano de trabalho 

proposto e às normas de elaboração do relatório. 

III. Acompanhar as atividades do aluno, por meio de visitas ao local do estágio, sempre 

que possível, manter entendimentos com o supervisor na empresa e acompanhar a 

execução do plano de estágio; 

IV. Avaliar o desempenho do aluno durante a realização de estágio, considerando as 

avaliações do supervisor na empresa e dos relatórios parciais, caso este último seja 

aplicável; 

V. Contatar periodicamente o Supervisor de Estágio na empresa para se manter 

informado sobre o andamento do estágio; 

VI. Encaminhar ao CIEEM os Planos de Estágio de seus referidos estagiários; 

VII. Orientar o estagiário quanto à confecção do Relatório Final; 

VIII. Encaminhar ao Colegiado do Curso, solicitação de providências acadêmicas, 

administrativas e/ou disciplinares que se fizerem necessárias, por conta do 

desenvolvimento das atividades de estágio sob a sua orientação. 

 

Art. 18º A Empresa/Instituição concedente indicará um profissional que atuará como 

Supervisor do Estágio. 

 

 

 

CAPÍTULO VII 
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DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO NA EMPRESA 

 

Art. 19º O professor da disciplina terá, no Campo de Estágio, a colaboração de profissional a 

este vinculado, denominado Supervisor de Estágio na Empresa, com as seguintes atribuições: 

I. Elaborar, com o discente da disciplina, um Plano de Estágio, contendo as principais 

atividades que deverão ser desenvolvidas durante o estágio e um cronograma de sua 

realização; 

II. Acompanhar e avaliar, o desempenho do estagiário por meio do Formulário de 

Avaliação Pela Empresa, fornecido pela CIEEM; 

III. Manter controle de assiduidade e pontualidade do estagiário na empresa; 

IV. Fornecer ao professor orientador, periodicamente e ao final do estágio, informações 

destinadas à aferição do rendimento do estagiário, através de Formulário de Avaliação 

pela Empresa. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA INSCRIÇÃO À VAGA DE ESTÁGIO 

 

Art. 20º O estudante interessado em realizar Estágio Curricular Obrigatório, através de 

convênio firmado entre o IFBA e a Empresa/Instituição concedente, deverá preencher ficha de 

inscrição junto a CIEEM, com até 01 (um) mês do início do período letivo em que deverá se 

realizar o estágio, acompanhado dos seguintes documentos: 

 

A. Histórico escolar atualizado; 

B. Curriculum Vitae; 

C. Uma fotografia 3x4; 

D. Termo de compromisso de estágio do aluno; 

 

Parágrafo Único. Esta ficha de inscrição, conforme caput deste artigo, servirá apenas para o 

controle da CIEEM, não sendo garantia de vaga de Estágio Curricular Obrigatório. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DA PREPARAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 

 

Art. 21º Com a antecedência, de no mínimo 15 dias, antes do início do estágio supervisionado 

o CIEEM deverá promover um programa de treinamento com os candidatos selecionados, 

abrangendo os seguintes aspectos: 

 

I. Conhecimento das normas vigentes sobre estágio; 

II. Informações sobre o campo e as áreas de estágio; 

III. Preparação do estagiário, objetivando: 

a) manter um bom relacionamento na equipe; 

b) manter um bom relacionamento no trabalho; 

c) manter um bom relacionamento na comunidade; 

d) o seu ajustamento à realidade sócio-cultural da região em que for atuar. 

 

CAPÍTULO X 

DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 
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Art. 22º O Estagiário deverá apresentar Plano de Estágio, Ficha de Avaliação Profissional na 

Empresa, conforme modelos fornecidos pela CIEEM. 

 

Art. 23º O Plano de Estágio será elaborado pelo Estagiário em conjunto com o Supervisor de 

Estágio na Empresa e encaminhado ao Professor discente da disciplina para a devida 

avaliação. 

 

Art. 24º A Ficha de Avaliação Profissional da Empresa/Instituição deverá ser entregue 

devidamente preenchida, carimbada e assinada pelo Supervisor de Estágio na Empresa. 

 

Art. 25º Ao final do período de estágio, o Estagiário será avaliado por meio dos seguintes 

instrumentos: 

I. Folha de frequência do estagiário, no qual não será atribuída pontuação, mas será 

obrigatória a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) nas atividades 

planejadas de acordo com o Plano de Estágio; 

II. Ficha de avaliação profissional na Empresa/Instituição; 

III. Relatório Final de Estágio Curricular Obrigatório com fundamentação teórica, 

elaborado pelo estagiário, de acordo com as Diretrizes para elaboração deste, contidas 

no Anexo I, tendo como objeto pelo menos uma das atividades exercidas durante a 

realização do estágio. 

 

Parágrafo Único. O Relatório Final de Estágio Curricular Obrigatório a ser apresentado pelo 

aluno deverá ser formatado com base nas normas estabelecidas na ABNT, em sua versão mais 

atualizada. 

 

Art. 26º O aluno deve entregar ao Professor da disciplina Estágio Supervisionado 1 (uma) 

cópia do Relatório Final do Estágio: 

I. As exigências contidas neste artigo deverão ser atendidas com uma antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias úteis do último dia fixado no Calendário para implantação 

de notas finais na CORES; 

II. A frequência do aluno no estágio será considerada como em sua instituição de origem. 

 

Parágrafo Único. O aluno também deverá entregar a CIEEM, a ficha de auto-avaliação 

contida no Anexo II. Esta ficha não será utilizada como forma de avaliação do estagiário. 

 

Art. 27º A avaliação do estagiário se dará por meio das seguintes atividades: 

I. Relatório Final de Estágio a ser apreciado pelo professor da disciplina Orientação a 

Estágio Supervisionado; 

II. Notas de estágio atribuídas pelo Supervisor de Estágio na Empresa, através do 

formulário de avaliação; 

III. Notas concedidas no decorrer do semestre das atividades desenvolvidas pelo discente. 

 

§ 1º O Relatório Final do Estágio receberá, por parte do professor da disciplina Orientação a 

Estágio Supervisionado, uma nota a critério do professor da disciplina. 

 

§ 2º A avaliação realizada pelo Supervisor de Estágio na Empresa seguirá o Anexo III e será 

considerado como requisito para aprovação na disciplina; 

 

§ 3º Os itens relevantes a serem observados pelos avaliadores quanto à avaliação do 

Documento Final, são: 
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I. Quanto à apresentação do Relatório de Estágio Curricular Obrigatório 

a) Qualidade da apresentação gráfica; 

b) Coerência em relação às normas do Relatório de Estágio Curricular Obrigatório; 

c) Clareza na redação e na estruturação do texto. 

II. Quanto ao conteúdo do Relatório de Estágio Curricular Obrigatório: 

a) Coerência do título com o conteúdo do trabalho; 

b) Apresentação e contextualização da empresa e das atividades desenvolvidas; 

c) Formulação dos objetivos; 

d) Bibliografia consultada 

e) Coerência das conclusões com os objetivos traçados; 

f) Clareza e coerência das recomendações. 

 

Art. 28º Será considerado aprovado no Estágio Curricular Obrigatório, o estagiário que, 

depois de cumprir no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do período de frequência 

obrigatória nas atividades planejadas, alcançar média final maior ou igual a 7,0 (sete) pontos. 

 

§ 1º O aluno que não atingir a pontuação mencionada anteriormente será considerado 

reprovado no período avaliado e deverá solicitar a reprogramação de sua atividade de estágio 

junto a CIEEM. 

 

CAPÍTULO XI 

DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR DE ENRIQUECIMENTO DA 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Art. 29º O estagiário deverá apresentar Plano de Estágio e Ficha de Avaliação Profissional na 

Empresa, conforme modelos fornecidos pela CIEEM. 

 

Art. 30º A Ficha de Avaliação Profissional da Empresa deverá ser entregue devidamente 

preenchida, carimbada e assinada pelo Supervisor de Estágio da Empresa ao término do 

estágio. 

 

Art. 31º Ao final do período de estágio, o estagiário deverá apresentar os seguintes 

documentos ao Orientador e a CAURB: 

I. Ficha de frequência do estagiário, devidamente carimbada e assinada pela Empresa ou 

Instituição onde se desenvolveu o estágio; 

II. Ficha de Avaliação Profissional na Empresa. 

 

Art. 32º Baseado nos documentos apresentados, será dado parecer final, pelo Colegiado, que 

encaminhará ao CIEEM e posteriormente a CORES para inclusão da atividade no histórico 

escolar do estudante estagiário. 

 

CAPÍTULO XII 

DOS DEVERES DO ESTAGIÁRIO 

 

Art. 33º São deveres do Estagiário, além de outros previstos pelas Normas e Regulamentos 

do IFBA e pela legislação em vigor: 

I. Cumprir esta Resolução; 

II. Participar da elaboração do Plano de Estágio; 

III. Manter contato constante com o professor orientador e o Supervisor de Estágio na 

IV. Empresa; 
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V. Zelar pela manutenção das instalações e equipamentos por ele utilizados durante o 

desenvolvimento do estágio; 

VI. Respeitar a hierarquia funcional do IFBA e das demais Empresas ou Instituições 

concedentes de Estágios, obedecendo às ordens de serviço e às exigências do local da 

atuação; 

VII. Manter elevado padrão de comportamento e de relações humanas, condizentes com as 

atividades a serem desenvolvidas; 

VIII. Manter postura profissional; 

IX. Comunicar e justificar ao Professor Orientador e ao Supervisor de Estágio na Empresa 

ou Instituição, sua eventual ausência nas atividades de Estágio. 

 

CAPÍTULO XIII 

DOS DIREITOS DO ESTAGIÁRIO 

 

Art. 34º São direitos do estagiário, além de outros assegurados pelas Normas e Regulamentos 

do IFBA e pela legislação em vigor: 

I. Dispor de elementos necessários à execução de suas atividades, dentro das 

possibilidades científicas, técnicas e financeiras do IFBA; 

II. Receber orientação necessária para realizar as atividades do Estágio dentro da opção 

escolhida; 

III. Ser encaminhado para a realização do estágio; 

IV. Ser esclarecido sobre os convênios firmados para a realização de seu Estágio; 

V. Conhecer a programação das atividades a serem desenvolvidas no Estágio 

Supervisionado; 

VI. Apresentar quaisquer propostas ou sugestões que possam contribuir para o 

aprimoramento das atividades de estágio. 

 

CAPÍTULO XIV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 35º A realização do estágio dar-se-á mediante Termo de Compromisso entre o estudante 

e a parte concedente, com interveniência obrigatória do IFBA, através da CIEEM, devendo o 

estudante, em qualquer hipótese, estar segurado contra acidentes pessoais, conforme 

legislação brasileira. Este Termo de Compromisso de Estágio deverá ter 3 (três) vias (01 para 

a empresa, 01 para o aluno e 01 para a CIEEM). 

 

Art. 36º Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo do IFBA, campus Barreiras, na área de sua competência. 

 

Art. 37º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

 

Barreiras, 2017. 
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ANEXO I 

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO 

FINAL DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

 

O relatório final de Estágio Supervisionado deverá ser redigido em formato A4 e conter a 

seguinte estrutura: 

 

Bloco 1: 

a) Capa; 

b) Folha de rosto; 

c) Folha de aprovação; 

d) Ficha de identificação; 

e) Dedicatória (opcional); 

f) Folha de agradecimentos (opcional); 

g) Sumário. 

 

Bloco 2: 

a) Introdução; 

b) Descrição da empresa; 

c) Descrição das Atividades Desenvolvidas no Estágio; 

d) Conclusões e recomendações. 

e) Referências bibliográficas; 

f) Anexos 

 

Roteiro para elaboração do relatório final 

 

Bloco 1 

 

a) Capa 

Inclui elementos constantes da folha de rosto. 

 

b) Folha de rosto (conforme modelo 1) 

 Nome da Instituição (IFBA, campus Barreiras, CAURB); 

 Título e, caso haja, subtítulo do trabalho; 

 Nome completo do autor e do orientador; 

 Local; 

 Mês e ano. 
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Modelo 1 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

CAMPUS BARREIRAS 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título 

 

 

 

Nome do Autor 

 

 

 

Relatório de Estágio Supervisionado Obrigatório 

submetido a apreciação do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia, campus Barreiras 

como requisito parcial para obtenção do título de 

Engenheiro de Alimentos. 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Nome do professor orientador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barreiras-Ba 

Mês e Ano 
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c) Folha de aprovação 

Deve apresentar os seguintes elementos: 

 

Relatório Final de Estágio Supervisionado aprovado, em ____ de ___________ de ________, 

pelos professores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Orientador 

 

 

 

 

 

Com nota igual a __________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Ficha de identificação (conforme Modelo 2) 

Todos os campos devem ser preenchidos. 
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Modelo 2 

Estagiário 

Nome............................................................................................................................................. 

E-mail............................................................................................................................................ 

Ano/Semestre da época da realização do Estágio......................................................................... 

 

IFBA / CAURB 

Prof. Orientador............................................................................................................................ 

Área de atuação na empresa.......................................................................................................... 

 

Identificação da Empresa 

Nome 

Endereço completo 

Bairro           CEP 

Cidade          Estado. 

E-mail:         Fone 

 

Setor onde foi realizado o Estágio................................................................................................ 

Data de início e término................................................................................................................ 

Duração em horas.......................................................................................................................... 

Nome do Supervisor...................................................................................................................... 

E-mail do Supervisor.................................................................................................................... 

 

e) Dedicatória (opcional) 

É onde o autor presta uma homenagem ou dedica seu trabalho. 

 

f) Agradecimentos (opcional) 

Espaço para reconhecimento das contribuições realmente relevantes para o desenvolvimento 

do trabalho. Uma epígrafe (citação), pode ser incluída após os agradecimentos. Neste caso, é 

obrigatório citar o autor e a obra em itálico e entre aspas. 

 

g) Sumário 

Enumeração das principais divisões: capítulos, seções, subseções na mesma ordem em que a 

matéria é desenvolvida, com a indicação da página inicial. Não devem constar do sumário as 

partes que o antecedem. 

 

Bloco 2 

 

a) Introdução 

 É um prefácio no qual se justifica o trabalho e fornece diretrizes do mesmo. Deve ser 

objetiva, contendo dados gerais sobre o local de estágio, que facilitem a compreensão 

do trabalho desenvolvido; 

 Apresentação, de forma sintética, do problema no qual o estagiário teve participação e 

sua delimitação; 

 Justificativa da importância da realização do trabalho; 

 

b) Descrição da Empresa 

 Visão descritiva da Empresa no qual foi realizado o estágio supervisionado. 

 

c) Descrição das Atividades Desenvolvidas no Estágio 
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 Descrição e detalhamento das atividades desenvolvidas pelo aluno-estagiário no(s) 

setor(es) da Empresa; 

 Correlacionar as atividades desenvolvidas no Estágio com as atividades desenvolvidas 

durante o curso (disciplinas, monitoria, atividades de pesquisa); 

 Apresentar os resultados e/ou dados referentes às atividades desenvolvidas. As 

informações devem ser apresentadas de forma objetiva, precisa, clara e lógica, 

utilizando-se tabelas, figuras e outros recursos que complementem o texto; 

 Analisar os resultados, ressaltando as evidências que esclareçam cada questão 

levantada. 

 

d) Conclusões e Recomendações 

 É elaborada a partir do trabalho desenvolvido onde se faz uma análise crítica do 

estágio em termos da contribuição para a formação profissional. Comentários do 

trabalho desenvolvido, descrevendo os conhecimentos teóricos e técnicos adquiridos 

no curso e aplicados durante o estágio e utilização de ferramentas ou teorias não 

ensinadas em sala de aula e que foram de fundamental importância para boa prática 

das atividades; 

 Evidenciar com clareza e objetividade os aspectos mais importantes do estágio e 

principalmente às contribuições do trabalho, recapitulando sinteticamente os 

resultados obtidos; 

 Dificuldades encontradas no estágio desenvolvido; 

 Recomendar os caminhos que podem ser seguidos, na exploração do tema, a partir dos 

resultados obtidos. 

 

e) Referências Bibliográficas 

 Listar em ordem alfabética o material bibliográfico utilizado no estudo, de acordo com 

as normas técnica da ABNT. 

 

f) Anexos 

 Anexar trechos de obras ou outras publicações que sirvam para documentar, 

esclarecer, provar ou confirmar as ideias do texto; 

 Anexar tabelas de dados complementares, desenhos, fotos, mapas, formulários 

empregados na coleta de dados (quando for o caso), etc.; 

 Cada anexo contém a indicação ANEXO em letras maiúsculas no alto da página, 

seguida da letra de ordem do respectivo título. Os anexos devem ser citados no texto 

entre parênteses, quando vierem no final da frase. Se inserido na redação, o termo 

ANEXO vem livre de parênteses; 

 Os anexos são incluídos no sumário e recebem identificação progressiva própria. 
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ANEXO II  

 

FICHA DE AUTO-AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO  
 

ESTAGIÁRIO:  

CURSO: Arquitetura e Urbanismo    MATRÍCULA:  

EMPRESA:  

PERÍODO DO ESTÁGIO:______/_______/_____ a ______/_____/______  

 

1- As atividades programadas e/ou desenvolvidas estavam de acordo com a formação 

acadêmica oferecida?  

( ) Sim                                                   ( ) Não 

 

1.1 - Destaque as atividades desenvolvidas que não estavam incluídas no seu programa de 

estágio:  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 

1.2 - Quais os conhecimentos e técnicas, adquiridos em seu curso, que foram (ou estão sendo) 

aplicados durante o estágio?  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 

1.3 - O estágio proporcionou-lhe novos conhecimentos e técnicas que não foram (ou não estão 

sendo) vistos durante o seu curso?  

( ) Sim                                                   ( ) Não 

Descreva-os:  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 

1.4 - Que disciplinas do seu curso foram (ou estão sendo) úteis ao desenvolvimento das 

atividades citadas?  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 

1.5 - Que dificuldades encontrou neste período para o desenvolvimento do seu estágio?  

__________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
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1.6 - De que maneira foram resolvidas?  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 

1.7- O Estágio ofereceu condições de aplicação de conhecimentos teóricos em atividades 

práticas?  

( ) Sim                                                   ( ) Não 

 

Em caso de reposta negativa, justifique:  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 

1.8- Com quais equipamentos você teve (ou está tendo) contato em suas atividades?  

 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 

1.9- Qual a finalidade de cada um desses equipamentos?  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 

1.10- A orientação recebida (escola) pelo professor orientador foi adequada e suficiente para 

consecução do estágio?  

( ) Sim                                                   ( ) Não 

 

Comente:  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 

1.11- O coordenador de estágio de seu colegiado atendeu e sanou suas dúvidas com relação 

aos encaminhamentos para realização do estágio de forma satisfatória?  

 

( ) Sim                                                   ( ) Não 

Comente:  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
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1.12 - Como você avaliaria o seu aproveitamento de estágio em relação a sua formação 

profissional?  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 

1.13 - Como foi seu relacionamento com os funcionários do local onde estagiou?  

 

( ) Bom   ( ) Regular   ( ) Deficiente 

 

Comente, se desejar:  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
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ANEXO III  

 
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO ESTAGIÁRIO PELA EMPRESA 

 
Estagiário(a)______________________________________________________________________________ 

Curso __________________________________________________________________________________ 

Nome da Empresa _________________________________________________________________________ 

Endereço ________________________________________________________________________________ 

Área/Setor de Estágio ______________________________________________________________________ 

Período de Estágio de  _____/_____/_____   a   _____/_____/_____ 

 

INSTRUÇÕES: 

a) O estagiário deverá ser avaliado na sua atuação durante o estágio 

Assinale com um X o conceito de cada aspecto que melhor avalie o estagiário em questão 

 

 

GRUPO I 

ASPECTOS PROFISSIONAIS 

Conceito 

INS REG BOM M B EXC 

1 2 3 4 5 

1 – Qualidade no trabalho (organização, segurança, dedicação e 

apresentação do trabalho) 

     

2 – Criatividade (capacidade de encontrar novas e melhores formas no 

desempenho das atividades) 

     

3 – Conhecimentos (nível de conhecimentos demonstrados no 

desenvolvimento das atividades) 

     

4 – Cumprimento das tarefas (capacidade de executar tarefas de acordo 

com as metas e prazos estabelecidos) 

     

5 – Espírito Inquisitivo (disposição demonstrada na aprendizagem de 

novos conhecimentos) 

     

6 – Iniciativa (autonomia no desempenho de suas atividades).      

 

 

GRUPO II 

ASPECTOS HUMANOS 

Conceito 

INS REG BOM M B  EXC 

1 2 3 4 5 

1 – Assiduidade (presença constante no local de trabalho)      

2 – Cooperação (disposição para contribuir espontaneamente no trabalho 

de equipe para atingir os objetivos) 

     

3 – Responsabilidade (zelo pelo material, equipamento, bens da empresa e 

empenho no andamento dos trabalhos) 

     

5 – Disciplina (observância das normas e regulamentos da empresa)      

6 – Autocrítica (capacidade de reconhecer seus próprios erros e 

limitações). 

     

 

Observações________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

AVALIADOR 

Nome__________________________  Cargo/Função ____________________    Data:_____/_____/______ 

                                              

                                          ______________________________________________________ 

                                                                      Assinatura e carimbo da empresa 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA CAMPUS BARREIRAS 

COLEGIADO DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

Rua Gileno de Sá, 271. Recanto dos Pássaros, CEP 47.808-006, 

Barreiras - BA TEL: (77) 3612-9650 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 0XX/2017  
 
 

Estabelece normas específicas relacionadas às atividades de 

Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Graduação 

em Arquitetura e Urbanismo do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, campus 

Barreiras. 

 
 

O Colegiado do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo, usando das atribuições que lhe 

são conferidas, 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º O Trabalho de Conclusão de Curso será realizado em conformidade com as normas 

constantes na presente Resolução. 

 

 
CAPÍTULO I 

DA CONCEITUAÇÃO, OBRIGATORIEDADE E 

OBJETIVOS 

 
Art. 2º O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é componente curricular do curso de Arquitetura e 

Urbanismo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), campus 

Barreiras, tendo caráter obrigatório para todos os estudantes regularmente matriculados e 

constituindo um requisito obrigatório para a obtenção do título de Arquiteto e Urbanista, em 

conformidade com o previsto na RESOLUÇÃO Nº 2, DE 17 DE JUNHO DE 2010 que trata das 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Arquitetura e Urbanismo e a LEI N° 

12.378 de 31/12/2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo; cria o Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos 

Estados e do Distrito Federal e Resolução CAU/BR N° 21, de 5 de abril de 2012 que dispõe sobre as 

atividades e atribuições profissionais do arquiteto e urbanista. 

 

Art. 3º O TCC deverá constituir-se de trabalho original. Considera-se original o trabalho de 

efetiva autoria do discente, quanto à redação do texto e organização da exposição, devendo o 

trabalho conter indicação expressa de todas as referências utilizadas, tanto no corpo do texto 

como no final, bem como explicitação clara das ideias e das passagens transcritas. 
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Art. 4º O TCC é realizado ao longo do último ano de estudos, centrado em determinada área 

teórico-prática ou de formação profissional, como atividade de síntese e integração de 

conhecimento e consolidação das técnicas de pesquisa, e observará os seguintes preceitos: 

I - trabalho individual, com tema de livre escolha do discente, obrigatoriamente relacionado com as 

atribuições profissionais; 

II - desenvolvimento sob a supervisão de docente orientador, escolhido pelo estudante entre os 

docentes do curso, que seja docente efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

da Bahia, campus Barreiras. 

 

 Art. 5º O TCC deverá abranger uma ou mais áreas de conhecimento que compõem os 

componentes curriculares do Curso de Arquitetura e Urbanismo do IFBA, campus 

Barreiras, inserido nas seguintes linhas de pesquisa: 

1. História da Cidade, Conservação e Restauro  

• Conservação e Restauro;  

• História da cidade e Evolução Urbana;  

• Cidade e Patrimônio edificado;  

• As interfaces da cidade entre arquitetura e urbanismo;  

• Gestão e controle do Patrimônio;  

• História da Arquitetura no Brasil;  

• Arquitetura e Movimento Moderno.  

2. Planejamento Regional e Urbano  

• A dimensão entre o urbano e o rural;  

• Cidades e comunidades periurbanas;  

• Cidades na Faixa de Fronteira Setentrional;  

• Corredor Transfronteiriço de cidades entre o Amapá e a Guiana Francesa;  

• O planejamento regional;  

• Fronteira e Desenvolvimento Regional.  

• Planejamento Urbano e Ambiental  

3. Projeto de Arquitetura e Urbanismo e Construção do Edifício  

• A construção do Edifício;  

• Arquitetura e os projetos sustentáveis;  

• Arquitetura e tecnologia  

• Os impactos urbanos;  

• Os projetos urbanos alternativos.  

• Projetos Paisagísticos.  

4. Conforto Ambiental e Eficiência Energética em Edificações  

• Arquitetura Bioclimática;  

• Conforto e Clima Urbano;  

• Conforto Ambiental;  

• Eficiência Energética em Edificações.  

5. Tecnologia das Construções e Sistemas Estruturais.  

• As tecnologias e diversificações construtivas;  

• Aplicação de sistemas estruturais;  

• O uso de materiais alternativos na construção;  

• Construção e tecnologia;  

• Controle e monitoramento dos sistemas construtivos para a melhoria das 

cidades.  

6. Espaço Urbano e Meio Ambiente  

• Espaço Urbano, Cultura e Meio Ambiente;  

• Cidades, Redes e Território;  
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• Mobilidade Urbana;  

• Espaço Público, Sociedade e Natureza;  

• Risco e Vulnerabilidade Ambiental;  

• Espaço Urbano e Interesse Social;  

• Empresa e Cidade na Amazônia.  

7. Software  

8. Urbanismo  
 

Art. 6º O TCC tem como principais objetivos: 

I. Aprimorar a formação acadêmica e profissional dos discentes, através do desenvolvimento de 

habilidades que os capacitem a realizar investigações de cunho técnico e científico acerca de 

temática pertinente à Arquitetura e Urbanismo; 

II. Sistematizar e integrar os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso, promovendo um 

aprofundamento temático; 

III. Garantir a abordagem científica de temas relacionados à prática profissional, inserida na 

dinâmica da realidade local, regional e nacional; 

IV. Interagir com o processo de ensino, pesquisa e extensão da Instituição; 

V. Aprimorar a capacidade de interpretação e crítica científica. 

 
Art. 7º O TCC será elaborado por meio das disciplinas; Fundamentos do Trabalho de Conclusão 

de Curso cursada no 9º semestre e com carga horária de 180 horas e a disciplina Trabalho de 

Conclusão de Curso, cursada no 10º semestre, com a carga horária de 180 horas.  
 

Art. 8º É vedada a convalidação, equivalência ou aproveitamento do TCC realizado em outro 

curso de graduação, seja qual for sua natureza ou denominação.  

 

CAPÍTULO II 

DOCENTES DAS DISCIPLINAS FUNDAMENTOS DO TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO E TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

 
Art. 9º O TCC é desenvolvido sob a supervisão dos docentes da disciplina Fundamentos de 

Trabalho de Conclusão de Curso e da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

§ 1º Estes docentes serão auxiliados, em suas atividades, pelos docentes orientadores dos 

trabalhos, escolhidos pelos discentes entre os docentes do curso. 

 

§ 2º O docente da disciplina Fundamentos de TCC será responsável pelas atividades 

relacionadas à elaboração do Projeto de TCC e o docente da disciplina Trabalho de 

Conclusão de Curso será responsável pelas atividades relacionadas ao TCC. 

 

Art. 10º Aos docentes das disciplinas supracitadas do Curso de Bacharelado em Arquitetura e 

Urbanismo compete: 

I. Elaborar, semestralmente, o calendário de todas as atividades relativas ao TCC; 

II. Atender os discentes matriculados nas atividades pertinentes ao TCC; 

III. Informar ao Orientando sobre normas, procedimentos e critérios de avaliação; 

IV. Proporcionar, com a participação dos docentes-orientadores, orientação aos discentes em 

fase de elaboração do TCC; 

V. Convocar, sempre que necessárias reuniões com os docentes orientadores e discentes 

matriculados nas disciplinas; 

VI. Sugerir orientadores para os discentes; 

VII. Tomar no âmbito de sua competência, todas as demais medidas necessárias ao efetivo 
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cumprimento deste Regulamento; 

VIII. Formalizar o convite das bancas examinadoras dos TCCs, após a anuência do docente 

orientador. 

IX. Manter atualizadas as atas das reuniões das bancas examinadoras; 

X. Coordenar a apresentação do TCC. 

 
CAPÍTULO III 

 
DA ORIENTAÇÃO  

 

Art. 11º O TCC será desenvolvido sob a orientação de um docente efetivo, do curso de 

Arquitetura e Urbanismo do IFBA Campus Barreiras ou a critério da CCAU. 

 

Art. 12º Cabe ao discente escolher o docente orientador, devendo, para esse efeito, realizar o 

convite levando em consideração a formação e/ou linha de pesquisa do docente e suas aspirações 

pessoais, respeitando os prazos estabelecidos neste Regulamento para a entrega do projeto de 

TCC. 

§ 1º A orientação será reconhecida mediante a assinatura, pelo docente, do Termo de 

Aceite do Orientador (Apêndice 1). 

 

Art. 13º Em situações em que o discente não seja oportunizado de orientação voluntária, os 

docentes das disciplinas de TCC deverão assumir a orientação do discente ou se entender 

necessário, encaminhá-lo para análise do Colegiado do Curso de Arquitetura e Urbanismo. 

 

Art. 14º A substituição de orientador só é permitida quando outro docente assumir formalmente a 

orientação, mediante aquiescência expressa do docente substituído, ambos assinando o termo de 

substituição (Apêndice 2). 

 

Parágrafo único. É da competência dos docentes das disciplinas de TCC, a solução de 

casos especiais, podendo, se entender necessário, encaminhá-los para análise pelo 

Coordenador do Curso e/ou Colegiado do Curso Bacharelado em Arquitetura e 

Urbanismo. 

 

Art. 15º O docente orientador tem, entre outros, os seguintes deveres específicos: 

I. Orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do trabalho em todas as suas fases; 

II. Estabelecer o plano e cronograma de trabalho em conjunto com o orientado; 

III. Analisar e avaliar o projeto de TCC e as versões do TCC que lhes forem entregues pelos 

orientandos, encaminhando-os ou não à Banca Examinadora; 

IV. Assinar, juntamente com os demais membros das bancas examinadoras, as fichas de 

avaliação dos TCCs e as atas finais das sessões de defesa; 

V. Requerer ao docente das disciplinas de TCC a inclusão dos TCCs de seus orientandos na 

pauta semestral de defesas, no prazo máximo de 30 dias antes do término do semestre; 

VI. Indicar ao docente das disciplinas de TCC a composição da banca de defesa dos TCCs de 

seus orientandos; 

VII. Compor a Banca Examinadora do trabalho orientado e preencher a Ata de apresentação e 

defesa do TCC, bem como anotar as sugestões dadas pela Banca Examinadora; 

VIII. Fazer a revisão após a defesa do TCC, considerando os ajustes propostos pela banca, 

observando a formatação de acordo com as normas vigentes e após a conferência da 

impressão final, assinar a folha de assinatura ao final do documento; 

IX. Cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 
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Art. 16º O docente orientador poderá solicitar o desligamento da orientação, por meio de 

comunicação oficial aos docentes das disciplinas de TCC e submetido ao Colegiado do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo. 

 

Parágrafo único. O não cumprimento do disposto nos Art. 18, Art. 19 e Art. 20 deste 

Regulamento, autoriza o docente a desligar-se dos encargos de orientação, comunicando 

o descumprimento destas normas, em especial quanto à assiduidade do orientando e ao 

acompanhamento do trabalho. 
 

CAPÍTULO IV 

 
DOS DIREITOS E DEVERES DO ESTUDANTE 

 

Art. 17º Considera-se discente em fase de realização do TCC aquele regularmente matriculado 

nas disciplinas de TCC, que integram a matriz curricular do Curso de Bacharelado em 

Arquitetura e Urbanismo. 

 

Art. 18º. São deveres do discente em fase de realização do TCC matriculado na disciplina 

Fundamentos do TCC: 

I. Informar-se sobre as normas e regulamento do TCC, cumprindo-os; 

II. Frequentar as aulas; 

III. Comparecer as reuniões quando convocados; 

IV. Manter comunicação regular com orientador para discussões e aprimoramento de sua 

pesquisa, devendo justificar eventuais faltas; 

V. Cumprir os calendários divulgados pelo docente para entrega de projetos; 

VI. Realizar assiduamente as atividades designadas pelo orientador; 

VII. Elaborar a versão definitiva do Projeto de TCC, de acordo com o presente Regulamento e 

as instruções de seu orientador e do docente; 

VIII. Entregar ao docente o projeto de TCC, em três vias, assinadas pelo orientador; 

IX. Comparecer em dia, hora e local determinados para apresentação e defesa oral do projeto 

de TCC; 

X. Realizar as correções sugeridas pela banca após a defesa do projeto de TCC; 

XI. Cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

 

Art. 19º.    São deveres do discente em fase de realização do TCC matriculado na disciplina 

Trabalho de Conclusão de Curso: 

I. Informar-se sobre as normas e regulamento do TCC, cumprindo-os; 

II. Frequentar as aulas; 

III. Comparecer as reuniões quando convocados; 

IV. Manter comunicação regular com orientador para discussões e aprimoramento de sua 

pesquisa, devendo justificar eventuais faltas; 

V. Cumprir os calendários divulgados pelo docente para entrega da versão final do TCC; 

VI. Realizar assiduamente as atividades designadas pelo orientador; 

VII. Elaborar o TCC, de acordo com o presente Regulamento e as instruções de seu orientador e 

do docente da disciplina; 

VIII. Entregar ao docente da disciplina, três cópias do TCC; 

IX. Comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar e defender oralmente o 

TCC; 

X. Cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

 

Art. 20º A responsabilidade pela elaboração do TCC é integralmente do discente. 
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Art. 21º São direitos do estudante: 

I. Requerer acesso às instalações do IFBA campus Barreiras, incluindo seus laboratórios, com 

o intuito de realizar as atividades pertinentes ao TCC; 

II. Trancamento de matrícula nas disciplinas de TCC, de acordo com o calendário acadêmico 

vigente; 

III. A substituição do docente orientador, em caráter excepcional, desde que a mesma esteja de 

acordo com o artigo 14º da presente resolução; ou a critério do Colegiado do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo. 

IV. A garantia da autoria do TCC, tanto de seu texto integral como de suas partes. 

 

Parágrafo Único. O estudante, na qualidade de titular dos direitos autorais do TCC, 

disponibilizará para livre acesso ao público, cópia impressa e eletrônica do TCC. Tais 

cópias serão disponibilizadas na biblioteca institucional e na respectiva página internet 

oficial, sem pagamento dos direitos autorais previstos na Lei 9610/1998, ou em outras 

leis que regulem ou vierem a regular a matéria. 

 
CAPÍTULO VII 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Art. 22º O discente deve elaborar seu Projeto de TCC de acordo com este Regulamento e durante 

a disciplina de Fundamentos do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Parágrafo único. A estrutura formal do projeto deve seguir os critérios técnicos 

estabelecidos nas normas da ABNT. 

 

Art. 23º Aprovado o Projeto de TCC, a mudança de tema só é permitida mediante a elaboração 

de um novo projeto e preenchimento dos seguintes requisitos: 

I. Ocorrer dentro de um prazo não superior a trinta dias, contados da data de início do período 

letivo; 

II. Haver a aprovação do docente orientador; 

III. Existir a concordância do docente orientador em continuar com a orientação, ou a 

concordância expressa de outro docente em substituí-lo; 

IV. Haver a aprovação do docente da disciplina. 

 

§ 1º. Pequenas mudanças que não comprometam as linhas básicas do projeto são 

permitidas a qualquer tempo, desde que com autorização do docente orientador. 

 

§ 2º. Nos casos em que as alterações comprometam as linhas básicas do projeto, o 

discente deverá submetê-lo à aprovação de maneira similar a um projeto inicial. 

 

Art. 24º O projeto de TCC deverá conter no mínimo: 

 Introdução (contextualização, justificativa e objetivos) 

 Revisão Teórica  

 Metodologia 

 Análise 

 Projeto preliminar  

 Maquete volumétrica física ou virtual (opcional) 

 

Art. 25º O discente deve elaborar seu TCC de acordo com este Regulamento e durante a 

disciplina Trabalho de Conclusão de Curso. 
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Art. 26º O TCC deve ser elaborado considerando-se: 

I. Na sua estrutura formal, deve seguir os critérios técnicos estabelecidos nas normas da 

ABNT. 

II. No seu conteúdo, a vinculação direta do seu tema com um dos ramos do conhecimento na 

área de Arquitetura e Urbanismo. 

 

Art. 27º O TCC deverá conter no mínimo: 

 Introdução (contextualização, justificativa e objetivos) 

 Revisão Teórica  

 Metodologia 

 Análise 

 Projeto Arquitetônico e/ou Urbanístico. 

 Maquete física ou virtual (opcional) 

 
CAPÍTULO VIII 

 
BANCA EXAMINADORA, AVALIAÇÃO, 

REPROVAÇÃO E RECURSOS 

 
 

Art. 28º O Projeto de TCC e o TCC deverão ser defendidos oralmente pelo discente devidamente 

matriculado respectivamente nas disciplinas Fundamentos do Trabalho de Conclusão de Curso e 

Trabalho de Conclusão de Curso, ao final do semestre perante banca examinadora. 
 

Art. 29º A banca do Projeto de TCC será composta por três avaliadores, docentes do curso de 

Arquitetura e Urbanismo do IFBA Barreiras, incluindo o docente orientador, que a preside. 

 

§1.  Obrigatoriamente, o docente orientador do Projeto de TCC deverá compor a banca. 

 

§2. Quando da designação da banca examinadora deve também ser indicado um 

suplente, encarregado de substituir qualquer dos titulares, em caso de impedimento. O 

membro suplente pode ser nomeado com até 48 de antecedência. 

 

§3. Não havendo o comparecimento do número mínimo de membros da banca 

examinadora fixado neste artigo, deve ser marcada nova data para a defesa. 

 

Art. 30º Deve, sempre que possível, ser mantida a equidade no número de indicações de cada 

docente para compor as bancas examinadoras, procurando ainda evitar-se a designação de 

qualquer docente para um número superior a dez comissões examinadoras por semestre. 

 

Art. 31º Caberá ao docente da disciplina Fundamentos do Trabalho de Conclusão de Curso 

controlar a equidade de indicações de docente para compor bancas examinadoras do projeto de 

TCC, levando para ao Coordenador de Curso casos especiais. 

 
Art. 32º A banca avaliadora do Trabalho de Conclusão de Curso será composta por três 

avaliadores designados pelo docente orientador e comunicado ao Docente da Disciplina de TCC, 

sendo eles obrigatoriamente: 

I. O docente orientador, que a preside; 

II. O avaliador interno, presente ou não na banca de apreciação do projeto do TCC. Entende-se 

como avaliador interno o docente com interesse na área de abrangência da pesquisa e que 
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pertença ao corpo docente do IFBA Campus Barreiras; 

III. O avaliador externo. Entende-se como avaliador externo o profissional arquiteto e urbanista, 

que desenvolva atividades afins com o tema do TCC e que não pertença ao corpo docente 

do curso de Arquitetura e Urbanismo do IFBA Campus Barreiras. 
 

 Parágrafo único. Em caso de não haver disponibilidade do membro externo este poderá 

ser substituído por um membro interno a critério do orientador. 
 

Art. 33º Deve, sempre que possível, ser mantida a equidade no número de indicações de cada 

docente para compor as bancas examinadoras do TCC, procurando ainda evitar-se a designação 

de qualquer docente para um número superior a dez comissões examinadoras por semestre. 

 

Art. 34º Caberá ao docente da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso controlar a equidade 

de indicações de docente para compor bancas examinadoras, levando para o Coordenador de 

Curso casos especiais. 

 

Art. 35º As sessões de defesa devem ser públicas. A defesa será divulgada através de convite 

público, impresso e/ou por meio digital. 

 

Parágrafo único. Não é permitido aos membros das bancas examinadoras tornarem 

públicos o conteúdo do TCC antes de suas defesas. 

 

Art. 36º Os docentes das disciplinas de TCC devem elaborar calendário semestral, fixando 

prazos para entrega do Projeto de TCC e TCC, com a designação das bancas examinadoras e 

realização das defesas. 

 

§ 1º Quando o Projeto de TCC ou TCC for entregue com atraso, a relevância do motivo 

deve ser avaliada pelos docentes das referidas disciplinas. 

§ 2º Não é admitido um segundo atraso, situação na qual será atribuída nota zero na 

disciplina da qual o TCC se refere. 

 

Art. 37º Na defesa, o discente terá até trinta minutos para apresentar seu trabalho e cada 

componente da banca examinadora até quinze minutos para fazer sua arguição, dispondo ainda o 

discente de outros dez minutos para responder aos examinadores. 

 

Art. 38º Terminado o exame, a banca examinadora reunir-se-á reservadamente para deliberar 

sobre a decisão a ser proferida sobre a defesa do TCC. 

 

Art. 39º A banca examinadora, por maioria, após a defesa oral, pode sugerir ao discente que 

reformule aspectos do TCC. 
 

Parágrafo único. Quando sugerida a reformulação de aspectos fundamentais do TCC, o 

discente deverá apresentar as alterações sugeridas dentro do prazo máximo estabelecido 

em ata. 

 

Art. 40º Deve ser registrada ata de defesa, assinada pelos membros da banca examinadora e pelo 

discente, ao final da sessão de defesa. Em caso de recusa da assinatura da ata pelo discente, tal 

fato será registrado pelos membros da banca examinadora. 

 

Art. 41º A atribuição das notas do Projeto de TCC ocorrerá com o encerramento da etapa de 

apresentação pública. A avaliação será feita numericamente em escala de 0 (zero) a 10 (dez), em 
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formulário específico, como resultado de consenso da Banca Examinadora, que avaliará os 

seguintes itens a respeito do trabalho escrito: 

 

I. Delimitação adequada do objeto; 

II. Relevância do desenvolvimento do objeto; 

III. Abordagem adequada do problema objeto da pesquisa; 

IV. Domínio do conteúdo; 

V. Abordagem crítica, analítica e propositiva; 

VI. Clareza e objetividade; 

VII. Coesão e unidade do trabalho; 

VIII. Análise interdisciplinar; 

IX. Observância dos aspectos formais da língua; 

 

§1.  Na avaliação da apresentação oral serão considerados os seguintes critérios: 

X. Apresentação e postura do discente; 

XI. Adequação da apresentação em relação aos objetivos propostos; 

XII. Domínio do conteúdo; 

XIII. Desenvolvimento do tema em seqüência lógica e continuidade natural; 

XIV. Adequação do vocabulário utilizado; 

XV. Preparação adequada dos recursos áudio visual para apresentação; 

XVI. Encerramento dentro do tempo previsto; 

 

 

Art. 42º. Será aprovado na disciplina de Fundamentos de TCC o discente que preencher os 

seguintes requisitos: 

I. Frequência em pelo menos 75% das aulas da Disciplina; 

II. Avaliação processual do docente da disciplina Fundamentos de TCC e do orientador  

III. Avaliação da banca maior ou igual a 7,0 (sete); 

 

Parágrafo Único - Os discentes reprovados deverão cursar novamente a disciplina 

Fundamentos de TCC. Será vedado cursar concomitantemente as disciplinas de 

Fundamentos de TCC e Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Art. 43º A atribuição das notas do TCC ocorrerá com o encerramento da etapa de arguição, 

obedecendo ao sistema de notas individuais por examinador. A avaliação será feita em 

formulário específico, levando em consideração o texto escrito, a sua exposição oral e a defesa na 

arguição pela banca examinadora. São 10 critérios de avaliação. Cada um receberá uma nota de 0 

a 1,0(um) de cada um dos avaliadores, totalizando 10 (dez) pontos. A nota final será a média 

aritmética das notas individuais dos componentes da Banca. Os critérios de avaliação são 

divididos em 3 grupos: (a) conceito; (b) projeto; e (c) expressão, assim distribuídos: 

A) CONCEITO: 

1. Domínio teórico conceitual 

Demonstração de conhecimento de teorias e conceitos pertinentes à arquitetura, 

urbanismo e paisagismo. 

2. Explicitação do conceito do projeto 

Comprovação da correlação do domínio teórico conceitual com o tema do projeto. 

3. Materialização do conceito e solução plástica 

Capacidade de materializar o conceito em projeto, adequando-se a configuração dos 

aspectos plástico-formais, em consonância com a proposta propriamente dita. 
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B) PROJETO: 

1. Adequação: tema, lugar e programa. 

Adequação entre o tema proposto, pertinência e consonância com o contexto onde o 

projeto insere-se e a qualidade do programa de necessidades estabelecido. 

2. Coerência entre programa e proposta 

Atendimento ao programa, consubstanciado à proposta, articulando-os adequadamente 

no projeto. 

3. Clareza e adequação do partido 

Clareza e adequação do partido adotado, resultando em urna resposta de projeto coerente 

com a intenção inicial ou com a ideia fundamental. 

4. Solução técnica-construtiva 

Utilização de tecnologias, adequando materiais e técnicas construtivas, de forma 

compatível com a proposta. 

C) EXPRESSÃO: 

1. Representação gráfica 

Expressão adequada do conteúdo do projeto levando-se em consideração as normas da 

ABNT de representação de projetos de arquitetura. 

2. Apresentação oral 

Apresentação da sequencia lógica e hierárquica dos aspectos essenciais e relevantes do 

projeto. Deve-se demonstrar a coerência entre teoria, metodologia e o tema do trabalho 

em questão. 

3. Comunicação visual e maquete 

Apresentação e expressão adequadas do conteúdo do projeto levando em consideração as 

questões de comunicação visual aplicadas à Arquitetura e ao Urbanismo. 

 

Art. 44º Será aprovado na disciplina de TCC o discente que preencher os seguintes requisitos: 

I. Frequência em pelo menos 75% das aulas da Disciplina de TCC; 

II. Avaliação processual do docente da disciplina TCC e orientador 

III. Nota no TCC maior ou igual a 7,0 (sete); 

IV. Entregar as cópias do TCC, com as alterações previstas pela banca e realizadas pelo 

discente. 

 

Parágrafo Único. Os discentes reprovados deverão cursar novamente a disciplina Trabalho de 

Conclusão de Curso 

 

Art. 45º. O discente que não se apresentar para a sua defesa oral do TCC, sem motivo justificado, 

na forma do Regulamento em vigor, ficará reprovado na disciplina de Trabalho de Conclusão de 

Curso. 

 

Art. 46º Caso o discente e o orientador, em comum acordo, considerem que o discente não esteja 

apto para entre e defesa do TCC, o discente deverá solicitar ao Colegiado do curso a prorrogação 

por mais um semestre na disciplina TCC, sendo necessário fazer nova matrícula de acordo com o 

calendário acadêmico. Neste caso o discente não será considerado como reprovado. 

 

Art. 47º A decisão da banca examinadora que reprove o discente pode ser objeto de recurso 

encaminhado ao colegiado do curso. 

§1.  Da reprovação por plágio ou vício de autoria não caberá recurso. 

§2. O prazo para a interposição do recurso é de 5 (cinco) dias e contar-se-á da data da  

defesa do discente do registro da avaliação em ata. 
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§3.  O prazo será computado, excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento. 

§4. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se o vencimento cair em  

feriado ou recesso escolar ou em dia em que o expediente for encerrado antes da hora 

normal. 

§5. No prazo para a interposição do recurso, a petição será protocolada junto à 

Coordenadoria de Registros Acadêmicos. 

§6. O recurso será dirigido diretamente ao Coordenador do Curso, através de petição 

com os seguintes requisitos: 

a) Nome e qualificação do recorrente; 

b) A exposição do fato e do direito; 

c) O pedido de nova decisão; 

d) Obrigatoriamente com cópia da ata da decisão da banca examinadora. 

 

§7. O colegiado, se admitir o pedido de recurso, designará três docentes, para conhecer e 

julgar os recursos interpostos contra as decisões da Banca Examinadora. 

§8. Será objeto de apreciação e julgamento pelos docentes designados pelo Colegiado do 

Curso todas as questões relativas à decisão da Banca Examinadora. 

§9. O recurso será recebido pelos docentes designados, com efeito, meramente 

devolutivo. 

§10. O julgamento proferido pelos docentes designados substituirá a decisão recorrida  

no que tiver sido objeto de recurso. 

 

Art. 48º A entrega da versão definitiva do TCC é requisito para a solicitação da colação de grau 

junto a Coordenação de Registros Acadêmicos e deve ser efetuada dentro do prazo máximo 

estabelecido na ata de defesa. 

§1. Serão considerados trabalhos finalizados aqueles que atenderam às modificações 

solicitadas pela banca. 

§2. A versão definitiva somente poderá ser impressa a partir do trabalho finalizado e 

encadernada mediante a autorização do orientador. 
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§3.  A versão definitiva do TCC deve ser encaminhada ao Docente de TCC e deverá: 

I. Ser impressa em uma via para depósito na Biblioteca 

II. Disponibilizada em versão digital para arquivo na Coordenação de curso. 

 

 
 

CAPÍTULO IX 

 
DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

 
Art. 49º Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do curso, podendo tal órgão 

colegiado elaborar e emitir documentação complementar a presente resolução. 

 
Art. 50º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

PORTARIA Nº. 044, DE 20 DE MARÇO DE 2017.

 

A Diretora Geral do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
BAHIA/CAMPUS BARREIRAS, no uso das suas atribuições legais, e considerando o Memorando nº
5/2017/CARQ.BAR RESOLVE:

 

Art. 1º. APROVAR o Regulamento de Estágio Supervisionado do Curso de Arquitetura e
Urbanismo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia/Campus Barreiras.

 

Art. 2º. CIENTIFICAR que este regulamento estabelece normas específicas relacionadas às atividades
de Estágio Curricular do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo do IFBA-Campus Barreiras. 

 

Art. 3º.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

  

Dicíola Figueirêdo de Andrade Baqueiro

Diretora Geral

IFBA/Campus Barreiras

Documento assinado eletronicamente por DICIOLA FIGUEIREDO DE ANDRADE
BAQUEIRO, Diretor (a) Geral do Câmpus Barreiras, em 20/03/2017, às 16:49, conforme
decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0219731 e o código CRC E6367292.

Criado por silmaria.oliveira, versão 6 por silmaria.oliveira em 20/03/2017 16:16:31.
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

PORTARIA Nº. 045, DE 20 DE MARÇO DE 2017.

 

A Diretora Geral do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
BAHIA/CAMPUS BARREIRAS, no uso das suas atribuições legais, e considerando o Memorando nº
5/2017/CARQ.BAR RESOLVE:

 

Art. 1º. APROVAR a Regulamentação para Elaboração das Atividades Complementares  do Curso de
Arquitetura e Urbanismo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia/Campus
Barreiras.

 

Art. 2º. CIENTIFICAR que este regulamento estabelece normas específicas relacionadas às Atividades
Complementares do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo do IFBA-Campus Barreiras.

 

Art. 3º.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

  

Dicíola Figueirêdo de Andrade Baqueiro

Diretora Geral

IFBA/Campus Barreiras

Documento assinado eletronicamente por DICIOLA FIGUEIREDO DE ANDRADE
BAQUEIRO, Diretor (a) Geral do Câmpus Barreiras, em 20/03/2017, às 16:49, conforme
decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0219817 e o código CRC 927E45AC.
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Criado por silmaria.oliveira, versão 4 por silmaria.oliveira em 20/03/2017 16:19:15.
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

PORTARIA Nº. 046, DE 20 DE MARÇO DE 2017.

 

A Diretora Geral do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
BAHIA/CAMPUS BARREIRAS, no uso das suas atribuições legais, e considerando o Memorando nº
5/2017/CARQ.BA, RESOLVE:

 

Art. 1º. APROVAR o Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso de Arquitetura e Urbanismo do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia/Campus Barreiras.

 

Art. 2º. CIENTIFICAR que este regulamento estabelece normas específicas relacionadas às atividades
de Trabalho de Conclusão de Curso-TCC, do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo do IFBA
- Campus Barreiras. 

 

Art. 3º.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

  

Dicíola Figueirêdo de Andrade Baqueiro

Diretora Geral

IFBA/Campus Barreiras

Documento assinado eletronicamente por DICIOLA FIGUEIREDO DE ANDRADE
BAQUEIRO, Diretor (a) Geral do Câmpus Barreiras, em 20/03/2017, às 16:49, conforme
decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0219955 e o código CRC 7CC015F1.
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Criado por silmaria.oliveira, versão 4 por silmaria.oliveira em 20/03/2017 16:22:20.
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Rua Gileno de Sá Oliveira, 271 - Bairro Recanto dos Pássaros - CEP 47808-006 - Barreiras - BA - www.portal.ifba.edu.br

DESPACHO

À Coordenação de Tecnologia da Informação 

 

Prezada, 

 

De ordem da Direção Geral, encaminhamos os Regulamentos referentes ao Curso de
Arquitetura e Urbanismo, bem como as Portarias anexas, para publicação no site do IFBA - Campus
Barreiras, em caráter de urgência. 

Sem mais, agradecemos a atenção dispensada.

 

 

Atenciosamente,

 

 Elienai Barroso de Lacerda 
Assessora Estratégica do Gabinete 

IFBA - Campus Barreiras 

Documento assinado eletronicamente por ELIENAI BARROSO DE LACERDA,
Técnico(a) em Assuntos Educacionais , em 20/03/2017, às 17:27, conforme decreto nº
8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0220166 e o código CRC C8415092.
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Criado por silmaria.oliveira, versão 3 por elienailacerda em 20/03/2017 17:27:32.
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