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Profª Engª M.Sc. Ana Lúcia de Oliveira Daré 

 "Sem a curiosidade que me move, que me 
inquieta, que me insere na busca, não 

aprendo nem ensino". "A educação necessita 
tanto de formação técnica e científica como 

de sonhos e utopias". 
Paulo Freire 



Docente: Eng. Ana Lúcia de Oliveira Daré, 

Prof. M.Sc. 
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FSP – Faculdade Sudoeste Paulista 
Departamento de Engenharia Civil 

 



Docente: Eng. Ana Lúcia de Oliveira 

Daré, Prof. M.Sc. 

 

Conteúdo programático: 
Trabalho individual. 

 Planejamento e desenvolvimento de 

projeto referente a uma das ênfases da 

Engenharia Civil ou desenvolvimento de 

trabalho de pesquisa de caráter teórico, 

numérico ou experimental em Engenharia 

sob a supervisão de um professor 

orientador.  

Apresentação e defesa do projeto final. 

FSP – Faculdade Sudoeste Paulista 
Departamento de Engenharia Civil 

 



Docente: Eng. Ana Lúcia de Oliveira Daré, Prof. M.Sc. 

 

Conteúdo programático 

 

Objetivos: 

 
Elaborar projetos que se enquadrem nas áreas de 

atuação do engenheiro civil;  

Desenvolver capacidade de leitura e síntese de 

texto técnico científico; 

Desenvolver escrita formal para elaboração de 

projetos e monografias;  

 Praticar a apresentação em público.  
 

 

FSP – Faculdade Sudoeste Paulista 
Departamento de Engenharia Civil 

 



Docente: Eng. Ana Lúcia de Oliveira Daré, Prof. M.Sc. 
 

 programáticot 

Critério de Aproveitamento na Disciplina: 

 
O aproveitamento será avaliado através do 

acompanhamento contínuo do aluno e dos resultados 

por ele obtidos nos trabalhos escolares. 

 
Entrega de Trabalhos T1 e T2 

 

P3 pode será uma revisão do trabalho T1 ou T2  

  



1ª Prova Regimental = T1   01/04/2015 (noturno) 

     02/04/2015 (diurno) 

 

2ª Prova Regimental = T2   03/06/2015 (noturno) 

    28/05/2015 (diurno) 

 

Provas Substitutivas   17/06/2015 (noturno) 

     18/06/2015 (diurno) 

 

Exames    24/06/2015 (noturno) 

     25/06/2015 (diurno) 

 



Bibliografia Básica: 
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Bibliografia Complementar: 

CERVO, A. L. Metodologia científica. 4. Ed. São Paulo: Makron, 1996. 

DEMO, P. Metodologia científica em ciências sociais. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1995. 

DEMO, P. Introdução à metodologia da ciência. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1985. 

GIL, A. C. Como elaborar projeto de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1991. 

REA. L.M.:, Parker. R. A. Metodologia de pesquisa, do planejamento à execução. 

São Paulo: Thonsom Pioneira, 2002. 

















TÍTULO DO TRABALHO 

Trabalho de Conclusão de Curso – Apresentação Oral 

Coordenador do curso: Profº Drº Fulano de Tal 

 

Banca Examinadora: 

 

Orientadora:  Profª M.Sc. (se for mestre) 

Avaliador: (a):  Profº Drº (se for doutor) 

Avaliador (a):  Profº Esp. (se for especialista) 

Autor(a) 

Nome do aluno 



ESTRUTURA DO TRABALHO – APRESENTAÇÃO ORAL 

 

Como se encontra organizado, distribuído o seu trabalho? 

As melhores ideias são inúteis se 
forem mantidas apenas com 

os seus idealizadores. 



DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 

O que foi feito? 

 

Por que foi necessário fazer? 

 

O que direcionou o trabalho? Qual pergunta o trabalho pretendia 

responder? 

 

Seja claro, objetivo, direto e evite textos longos. O melhor é usar 

tópicos só para lembrar-se dos assuntos e da ordem de exposição 

dos mesmos. 

 

Se houver figuras, gráficos, quadros, fotografias e for importante 

mostrar coloque. Só para “encher  linguiça” não coloque. 

 

Você pode colocar mais de uma figura num único slide. Veja nos 

próximos como fica. 



Exemplo de figura única na página com fonte citada abaixo 

Fonte: http://www.terrana.com.br/SOSCERRADO/html/home.htm 

http://www.terrana.com.br/SOSCERRADO/html/home.htm


Fonte: EMBRAPA 

Fonte: Governo Estadual do Piauí Fonte: Mario Barroso / Revista Ciência Hoje 

Fonte: EMBRAPA 

Exemplo de quatro figuras na página com fonte citada abaixo de cada uma 



Fonte: http://www.terrana.com.br/SOSCERRADO/html/home.htm 

http://www.terrana.com.br/SOSCERRADO/html/home.htm


CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Que resultados você encontrou? Até onde chegou e 

parou o seu trabalho? Que resposta ou respostas 

você obteve para sua pergunta ao longo e ao final 

da pesquisa. 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Todas as que você utilizou para montar esta apresentação ou 

tudo aquilo que você citou nos slides e foi retirado de fontes 

bibliográficas 



Coloque um slide de fechamento seja educado 

(a) e simpático (a), pode ser uma frase simples 

assim: 

Agradeço a presença e a 

atenção, 
 

BOA TARDE ! 































































OBRIGADA ! 


