Disciplina: 0112000 – Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia Florestal
Final Report in Forestry

Plano de Ensino válido para alunos matriculados na disciplina a partir do
2º semestre de 2015.

Créditos Aula: 02
Créditos Trabalho: 08
Carga Horária Total: 270 horas
Tipo: Semestral
Ativação:

Objetivos
1. Proporcionar aos alunos o aprimoramento técnico‐científico, com a
realização de um trabalho de síntese e integração dos conhecimentos
adquiridos ao longo do Curso;
2. Acelerar a maturidade profissional do Graduando em Engenharia Florestal
através de um trabalho de caráter profissional, sob a orientação de um
docente do curso de Engenharia Florestal. Por “caráter profissional”
entende‐se que o TCC apresenta nível técnico‐científico compatível com a
atividade dos Engenheiros Florestais em exercício na sociedade brasileira; e
3. Consolidar o perfil acadêmico e profissional do aluno em final de Curso.

Docentes Responsáveis
Geraldo Bortoletto Júnior (Área de Tecnologia de Produtos Florestais), Luciana
Duque Silva (Área de Silvicultura e Manejo) e Silvio Frosini de Barros Ferraz (Área de
Conservação da Natureza).

Programa Resumido
O TCC‐EF, de acordo com a sua natureza, abrangerá uma das seguintes
categorias:
1. Uma Monografia que apresente um estudo teórico sobre um problema
técnico ou científico da Engenharia Florestal ou da realidade florestal
brasileira;
2. Um Ensaio Técnico abordando o trabalho de definição e solução de um
problema ou caso florestal efetivamente trabalhado em atividades internas
ou externas à universidade. Poderá ser apresentado sob a forma de
relatório técnico ou artigo científico.
The final report must fall into one of the following categories: a final report
presenting a theoretical study on a technical or scientific subject related to
forestry or to the Brazilian forestry context; a technical report focusing the
definition and problem solving of a forestry case effectively developed inside or
outside the university.

Programa Analítico
Orientação individual. Desenvolvimento e finalização do Projeto do Trabalho
de Conclusão de Curso em Engenharia Florestal, submetido pelo aluno e respectivo
orientador, devidamente aprovado pela CoC‐EF antes da matrícula na disciplina.
Entrega do Trabalho finalizado, nas versões escrita e digital (PDF), para avaliação.

Avaliação
Método
O aluno fará a apresentação oral do seu Trabalho para uma Banca Avaliadora,
constituída pelo orientador, um membro indicado pelos coordenadores da disciplina e
um membro indicado pelo orientador em comum acordo com o aluno, podendo ser
externo à ESALQ.
Os membros da Banca Avaliadora deverão ter pelo menos o título referente à
formação de graduação (engenheiro, bacharel ou equivalente).

Critério
A Banca Avaliadora atribuirá nota (N) de zero a dez para os seguintes itens:
1 – Análise do Trabalho, considerando o conteúdo do texto, aspecto estético, clareza,
concisão, organização (Peso 4);
2 – Clareza e preparo da apresentação oral (Peso 3);
3 – Respostas à arguição da Banca (Peso 3).
A nota final (NF) de cada membro da Banca Avaliadora será o resultado da
soma da nota dada a cada item acima descrito, multiplicada pelo seu respectivo peso,
dividida por 10 (NF = ∑ N x P/10).
A média final (MF) do aluno será dada pela soma das notas finais de cada
membro da Banca Avaliadora, dividida pelo número total de membros (MF = ∑ NF/3).
O aluno será considerado aprovado se a sua média final for igual ou superior a
cinco (5,0).

Norma de Recuperação
Não haverá recuperação.

Bibliografia
Será aquela específica para o Trabalho, definida em conjunto com o orientador.
Para redação do Trabalho, o aluno deverá utilizar as “Normas para elaboração de
dissertações e teses da ESALQ‐USP”.

Requisitos
A matrícula na disciplina 0112000 – Trabalho de Conclusão de Curso em
Engenharia Florestal está condicionada à análise prévia e aprovação do “Projeto do
Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia Florestal”, realizada pela CoC‐EF. O
Projeto deverá ser submetido pelo aluno e respectivo orientador para análise prévia
conforme estabelecido nas Normas do TCC‐EF. No momento da matrícula na disciplina
junto ao Serviço de Graduação a documentação comprobatória (Projeto, devidamente
aprovado) será exigida. Caso não apresentada a documentação, a matrícula não será
efetuada.
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