
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO TECNOLÓGICO - CT

Plano de Ensino

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA - CT

Universidade Federal do Espírito Santo Campus de Goiabeiras
Curso: Engenharia Mecânica
Departamento Responsável: Departamento de Engenharia Mecânica - CT
Data de Aprovação (Art. nº 91):

Qualificação / link para o Currículo Lattes:
Disciplina: PROJETO DE GRADUAÇÃO II Código: MCA08745

Carga Horária Semestral: 60

Créditos: 4
Distribuição da Carga Horária Semestral

Teórica Exercício Laboratório
60 0 0

Pré-requisito:

Disciplina: MCA08744 - PROJETO DE GRADUAÇÃO I

DOCENTE PRINCIPAL : GUILHERME FABIANO MENDONCA DOS SANTOS Matrícula: 2937008

Período: 2017 / 2 Turma: 01

Ementa:

Objetivos Específicos:

Conteúdo Programático:
O desenvolvimento de conteúdo específico, durante o desenrolar de uma dada unidade curricular, oferece poucas
possibilidades para a consolidação das habilidades necessárias ao engenheiro, pois fornece uma visão compartimentada.
Para ajudar a melhorar esta questão, as unidades curriculares Projeto de Graduação I (PG I) e Projeto de Graduação II
(PG II) são oferecidas com o objetivo de propiciar uma melhor integração entre teoria e prática, além de promover uma
integração dos conteúdos das diversas unidades curriculares.

A proposta é que alunos individualmente, ou grupos de alunos, participem de forma integrada em projetos coordenados por
professores, onde em um primeiro instante estarão sendo geradas as especificações e um pré-projeto (PG I) e num
segundo a implementação e redação da monografia (PG II).

Na Unidade Curricular Projeto de Graduação I o aluno deverá desenvolver junto com o seu professor orientador, as
especificações do projeto a ser desenvolvido em Projeto de Graduação II.

Sobre a Documentação do Projeto

A documentação do projeto deverá conter:

1. Preliminares Capa frontal (Modelo a ser definido pelo Departamento) Folha de rosto (Modelo a ser definido pelo
Departamento) Dedicatória (opcional) Agradecimentos (opcional) Resumo, de aproximadamente 300 palavras, que
descreva de forma clara, sucinta e breve os principais resultados e metodologia seguida para obtê-los. Índice de texto
Índice de figuras, tabelas e gráficos (opcionais)
2. Texto Introdução Revisão Bibliográfica Fundamentos Teóricos e Práticos Materiais e Métodos Resultados Conclusões
3. Elementos de Complementação do Texto Bibliografia, conforme normas NB-66 ou NB-60 da ABNT Apêndices (opcional)
Índice por assunto ou palavras-chave (opcional) Nomenclatura (opcional, mas recomendado quando o número de variáveis
for muito grande)

Metodologia:

A avaliação final da unidade curricular PG II deve consistir da redação de uma monografia e de uma apresentação pública.

Uma banca examinadora, designada pelo professor orientador e tendo-o como presidente, deverá avaliar o projeto (através
da monografia e da apresentação pública) atribuindo-o uma nota entre 0 (zero) e 10 (dez). Uma ata de defesa do projeto
(segundo modelo definido pelo Colegiado do Curso) deve ser obrigatoriamente preenchida pela banca examinadora e
entregue ao Colegiado do Curso, juntamente com o CD contendo a monografia. Se houver modificações, o CD deverá ser

Critérios / Processo de avaliação da Aprendizagem :
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substituído pela versão final no prazo de dez dias. O CD deve estar devidamente identificado com as seguintes
informações (em caixa de CD apropriada): nome completo do aluno, matrícula do aluno, semestre de conclusão, data da
apresentação
pública, nome completo do(s) orientadore(s) e da banca examinadora.

Sobre a Divulgação do Trabalho

Quanto ao projeto, não podem existir restrições de propriedades, segredos ou quaisquer impedimentos ao seu amplo uso e
divulgação. Todas as divulgações (publicações) devem explicitar o nome do autor, da UFES, do Curso e do(s)
Orientador(es) do Projeto. Por ser o Projeto de Graduação uma realização acadêmica na UFES, não poderá o autor omitir
na documentação final qualquer parte do conteúdo que seja exigido pelo Departamento.
Bibliografia básica:

Bibliografia complementar:

Cronograma:

Observação:
Sobre a Apresentação da Documentação do Projeto

O texto deve ser impresso de forma nítida em um só lado de papel tamanho A4, margem inferior e direita de 2 cm, margens
superior e esquerda de 3 cm, numeração de folhas no alto e à direita.
A fonte usada para o texto deverá ser Times (ou equivalente) de tamanho 12 ou 13 pontos e a separação entre linhas, de
13 ou 14 pontos, respectivamente. Toda a numeração dos capítulos, seções e subseções deverá ser feita com algarismos
arábicos, com exceção dos apêndices, que serão numerados usando letras.
A numeração das páginas de texto deverá ser feita em algarismos arábicos, exceto a parte preliminar, cuja numeração
deverá ser feita em algarismos romanos. No caso de folhas de rosto, de dedicatória e de agradecimentos e das primeiras
páginas de cada capitulo, o número da página não deverá ser impresso.

Aula Data Descrição ObservaçõesExercícios

01 06/09/2017 Cadastro do PG (PG II) no site e
entrega da solicitação de registro
do PG II;

02 31/10/2017 Entrega do resumo, materiais e
métodos do projeto para os
respectivos orientadores

03 01/12/2017 Agendamento das Defesa de PG
no site do DEM e entrega do
formulário solicitação de defesa
do PG para a secretaria do DEM

04 08/12/2017 Entrega dos PGs Parciais para a
banca

05 15/12/2017 de 11/12 a 15/12/17 - Defesas
dos Projetos de Graduação
conforme "Agenda de Defesas"

06 20/12/2017 - Entrega dos PGs finais

07 22/12/2017 Digitação das notas para alunos
que entregaram o PG final
Corrigido

2Página 2 dePLANO DE ENSINO - UFES


