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Considerando a RESOLUÇÃO nº 07/2021 do Conselho Universitário da UFBA - CONSUNI, que dispõe
sobre do semestre 2022-1;

Considerando a agenda de rotinas acadêmicas de 2022-1 disponível em
https://supac.ufba.br/sites/supac.ufba.br/files/agenda_academica_2022.1_v16_04.03.22_0.pdf;

Os Colegiados dos cursos Diurno e Noturno de Graduação em Arquitetura e Urbanismo aprovam este
Regulamento, a ser obedecido em caráter excepcional, durante o Semestre Letivo 2022-1.

Art. 1o Esta normativa ajusta e regulamenta questões específicas referentes ao Trabalho Final de Graduação
(TFG) para o Semestre Letivo de 2022-1. As orientações omissas neste Regulamento devem seguir as normas
específicas dos regulamentos do TFG do curso de origem do(a) estudante, Diurno ou Noturno, como o objetivo
do TFG e a composição das bancas de defesa. Para o semestre 2022-1, deverão ser usados formulários
específicos, anexos a este Regulamento, a serem enviados pelos orientadores(as) aos colegiados de origem
dos(as) estudantes.

Art. 2o Os(as) estudantes aptos(as) a cursarem o TFG (ARQ045 - Trabalho Final de Graduação no Curso Diurno
ou ARQA57 - Trabalho Final de Graduação no Curso Noturno) serão matriculados(as) no semestre 2022-1 após o
envio, pelo(a) orientador(a), do Formulário 1 - Inscrição em TFG no Semestre Letivo 2022-1.

Parágrafo único. Em caso de necessidade de quebra de pré-requisito para cursar TFG, o(a) estudante deverá
avisar o(a) orientador(a), para que ele(a) possa marcar a opção correta no Formulário de Inscrição em TFG.
Deve também estar atento(a) às instruções do colegiado e verificar se a disciplina a ser cursada em paralelo
será ofertada no semestre 2022-1. Se a disciplina não for ofertada, o(a) estudante não poderá se inscrever em
TFG no Semestre Letivo 2022-1.

Art. 3o O trabalho a ser desenvolvido no componente curricular TFG pode ser realizado, em modalidade não
presencial durante o Semestre Letivo 2022-1, a critério do(a) orientador(a) e em comum acordo com o(a)
estudante. Os documentos relativos ao TFG devem ser enviados, preferencialmente, por e-mail ao Colegiado de
origem do(a) estudante (TFG Diurno: arquitet@ufba.br ou TFG Noturno: arqufbanot@gmail.com).

Art. 4o Fica definido o seguinte Calendário do TFG e procedimentos associados:

I. Data limite para envio, por e-mail, do Formulário de inscrição em TFG no Semestre Letivo 2022-1:
16/02/2022.

II. Início do Semestre Letivo 2022-1: 07/03/2022.
III. Data limite para que o(a) estudante se declare como concluinte no Colegiado (requisito necessário

para início dos trâmites legais para sua futura Colação de Grau): 26/04/2022.
IV. Data limite para a realização da pré-banca e para envio ao e-mail do Colegiado, pelos(as)

orientadores(as), do parecer emitido pelos(as) avaliadores(as): 20/05/2022.
V. Data limite para o(a) estudante responder ao Formulário de Cadastramento de Defesa Final que será

enviado pelo Colegiado a todos os(as) estudantes que tiveram aprovação na pré-banca: 27/05/2022.
VI. Período de realização das bancas de Defesa Final (“Semana de TFG da FAUFBA 2022-1”): 30/06 a

07/07/2022.
VII. Data limite para envio, pelos(as) orientadores(as), do Parecer de Defesa Final de TFG e das Notas Finais

obtidas pelos orientandos(as): 08/07/2022.

Art. 5o A pré-banca e a Banca de Defesa Final do TFG devem ser organizadas pelo(a) orientador(a), que
escolherá a plataforma para criar a sala virtual onde ocorrerá a apresentação e avaliação do trabalho
desenvolvido pelo(a) estudante.

§ 1o O formulário de Cadastramento de Defesa Final deve conter informações sobre o título do trabalho,
membros da banca e o link para acesso à sala virtual na qual ocorrerá a Defesa Final (que deve ser criado
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pelo(a) orientador(a) em plataforma de sua livre escolha - sugere-se o Google Meet que permite agendar com
antecedência e é de livre acesso). Este formulário servirá de base para o Colegiado emitir declarações
comprobatórias aos membros da banca, orientador(a) e eventualmente coorientador(a) ou consultor(a) e
providenciar a divulgação da defesa do TFG na programação da “Semana de TFG da FAUFBA 2022-1”.

§ 2o No caso da Banca de Defesa Final, o(a) orientador(a) deve informar ao(à) estudante o link para acesso à
sala virtual onde ocorrerá a defesa, até a data limite de 27/05/2022, para que o(a) orientando(a) possa
responder ao Formulário de Cadastramento de Defesa Final que será enviado pelo Colegiado.

Art. 6o Fica facultado ao(à) estudante enviar aos(às) avaliadores(as), além do trabalho desenvolvido para a
pré-banca e para a Banca de Defesa Final, um vídeo com sua apresentação do trabalho desenvolvido, de modo
a reduzir o tempo do encontro síncrono da avaliação, seguindo a recomendação constante no Art. 8º § 4º
quanto ao tempo de defesa.

Parágrafo único. Caso o(a) estudante envie o vídeo da apresentação junto ao trabalho (dossiê, pranchas e
demais elementos constituintes do produto) – na pré-banca e/ou banca final - fica facultado aos(às)
avaliadores(as) que enviem suas arguições por escrito ao(à) estudante – em alinhamento com o(a)
orientador(a) - e que essas arguições sejam lidas durante a defesa para que o(a) estudante possa respondê-las
durante a avaliação.

Art. 7o Sobre a pré-banca, são possíveis três situações:

I – Caso o(a) estudante prefira fazer a apresentação do trabalho de forma síncrona, com a presença de todos
os(as) avaliadores(as) na sala virtual (sem usar o recurso do envio prévio do vídeo), a pré-banca inicia-se com a
exposição do(a) estudante. Em seguida, realiza-se a arguição dos(as) avaliadores(as), passando ao tempo de
resposta para o(a) estudante. Concluída esta etapa, o(a) estudante deverá sair da sala virtual para que a banca
preencha o formulário de avaliação, voltando, na sequência, para tomar conhecimento do resultado da
pré-banca.

II – Caso o(a) estudante envie anteriormente o vídeo apresentando seu trabalho aos(às) avaliadores(as), a
pré-banca inicia-se pela arguição dos(as) avaliadores(as), passando ao tempo de resposta para o(a) estudante.
Concluída esta etapa, o(a) estudante deverá sair da sala virtual para que a banca preencha o formulário de
avaliação. Na sequência, o(a) estudante será convidado(a) a retornar à sala para conhecimento da avaliação.

III – Caso o estudante envie anteriormente o vídeo aos avaliadores e estes encaminhem suas arguições por
escrito, a pré-banca inicia-se com a defesa e comentários do estudante sobre as observações realizadas.
Concluída esta etapa, o estudante deverá sair da sala virtual para que a banca preencha o formulário de
avaliação. Na sequência, o estudante será convidado a retornar à sala para conhecimento da avaliação.

§ 1o É facultado à banca autorizar a permanência do(a) estudante na sala virtual durante todo o tempo da
pré-banca, inclusive durante o preenchimento do formulário de avaliação.

§ 2o Finalizada a pré-banca, os(as) avaliadores(as) devem enviar o Formulário 2 - Avaliação de pré-banca de
TFG para o(a) orientador(a), que deve assinar este documento e encaminhá-lo ao Colegiado e ao(à) estudante,
até a data limite definida no Art. 4º.

Art. 8o Sobre a Banca de Defesa Final, são possíveis as seguintes situações:

I – O(a) estudante poderá fazer a apresentação do trabalho de forma síncrona, com a presença de todos os(as)
avaliadores(as) na sala virtual (sem usar o recurso do envio prévio do vídeo). Neste caso, a Banca de Defesa
Final inicia-se com a exposição do(a) estudante. Em seguida realiza-se a arguição dos(as) avaliadores(as),
passando ao tempo de resposta para o(a) estudante. Concluída esta etapa, os(as) avaliadores(as) devem se
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reunir em outra sala virtual para preencher o formulário de avaliação, retornar à sessão pública e divulgar o
resultado do TFG.

II – O(a) estudante poderá optar por enviar o vídeo de apresentação de seu trabalho previamente apenas para
os(as) avaliadores(as). Neste caso, a banca de Defesa Final iniciará pela exibição do vídeo a todos(as) os(as)
presentes na sessão de defesa. Em seguida, realiza-se a arguição dos(as) avaliadores(as), passando ao tempo de
resposta para o(a) estudante. Concluída esta etapa, os(as) avaliadores(as) devem se reunir em outra sala virtual
para preencher o formulário de avaliação, retornar à sessão pública e divulgar o resultado do TFG.

III – O estudante poderá fazer a divulgação do vídeo de apresentação de seu trabalho para os(as)
avaliadores(as) e público em geral em momento anterior à defesa (neste caso, o vídeo deve ser colocado na
pasta quando o material de TFG for enviado para a banca e o link da pasta onde estará hospedado o vídeo deve
ser indicado no Formulário 3 - Cadastramento e agendamento de defesa de TFG, para divulgação na
programação da “Semana de TFG da FAUFBA 2022-1”). Ocorrendo desta forma, a banca de Defesa Final iniciará
pela arguição dos(as) avaliadores(as), passando ao tempo de resposta para o(a) estudante. Concluída esta
etapa, os(as) avaliadores(as) devem se reunir em outra sala virtual para preencher o formulário de avaliação,
retornar à sessão pública e divulgar o resultado do TFG.

§ 1o Caso o(a) estudante envie o vídeo de apresentação de seu trabalho previamente aos(às) avaliadores(as),
estes(as) podem encaminhar suas arguições por escrito ao(à) estudante, de modo a deixá-lo(a) previamente
ciente dos questionamentos que ele(a) deve responder na defesa. Neste caso, antes de se iniciar o tempo de
resposta do(a) estudante, o(a) orientador(a) deverá proceder à leitura dos pareceres dos(as) avaliadores(as), de
modo a permitir que o público externo tome conhecimento dos questionamentos realizados.

§ 2o O(a) estudante deve enviar, por e-mail, ao Colegiado e membros da banca, no prazo máximo de 7 dias
antes da Defesa Final, seu TFG (dossiê e material gráfico). Neste mesmo prazo, deve enviar ao Colegiado o
Formulário 5 - Termo de autorização para publicação de TFG.

§ 3o Após a sessão de defesa, o(a) orientador(a) deverá enviar, por e-mail, ao Colegiado o Formulário 4 -
Parecer de defesa final de TFG assinado, até a data limite definida no Art. 4º.

§ 4o Recomenda-se que a Banca Final tenha duração máxima de 80 minutos, assim distribuídos: até 30 minutos
para a apresentação do TFG por parte do(a) estudante; até 10 minutos para que cada um dos membros da
Banca Examinadora possa comentar sobre o TFG e inquirir o(a) estudante; até 10 minutos para que o(a)
estudante possa responder aos questionamentos e comentários dos membros da Banca Examinadora; até 10
minutos para que o(a) Professor(a) Orientador(a) e os(as) eventual(is) Coorientadores(as) possam apresentar
suas considerações. Caso haja o envio prévio do vídeo de apresentação do TFG por parte do(a) estudante e/ou
da arguição por parte dos(as) avaliadores(as), o tempo total da Banca de Defesa Final poderá ser reduzido.

§ 5º Ao final do processo, tendo o(a) estudante apresentado ou não o TFG no semestre, esta situação, por
solicitação do NAGA - SUPAC, deve ser informada pelo(a) Orientador(a) ao colegiado através do Formulário 6 -
Resultado.

Art. 9o Se porventura houver quaisquer problemas de conexão, acesso ou outros motivos relevantes por parte
do(a) estudante, do(a) orientador(a) e/ou avaliadores que impossibilitem a conclusão da pré-banca e/ou da
Banca de Defesa Final, nova sessão de avaliação deverá ser agendada. Neste caso, se não for possível cumprir
os prazos definidos no Art. 4º, o(a) orientador(a) deve justificar ao Colegiado o motivo da remarcação da data
da avaliação.

Art. 10. Caso o(a) estudante e/ou os membros da banca tenham dificuldade de realizar as avaliações em
encontros síncronos realizados em salas virtuais com suas câmeras ligadas, os(as) avaliadores(as) podem, a seu
critério, realizar sessão presencial convencional, avaliações por escrito ou outros meios que julgarem
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convenientes, desde que estejam garantidas as condições para avaliar a qualidade do trabalho desenvolvido
pelo(a) estudante e que os objetivos do TFG sejam cumpridos.

I – Quaisquer que sejam as formas de avaliação escolhidas pela banca, elas devem estar acordadas com o(a)
estudante e orientador(a) e devem garantir as condições de julgamento imparcial e qualificado do TFG em
análise;

II - Em caso de eventual escolha por meios “não virtuais” para a realização da banca, a solicitação e justificativa
para mudança no processo corrente da defesa deverão ser enviados para análise do Colegiado de origem do(a)
estudante e apreciação da direção da FAUFBA quanto à viabilidade da realização, até o dia 30/05/2022.

Art. 11. Caberá aos Colegiados Diurno e Noturno, além das atividades regulares relativas ao TFG:

I – Receber por e-mail os documentos relativos aos trâmites do TFG, devendo confirmar o recebimento da
mensagem em até 3 dias úteis, para registro pelo(a) estudante e/ou pelo(a) orientador(a), sobre o
cumprimento da etapa do TFG. Caso o Colegiado encontre quaisquer inconsistências nos e-mails e/ou
formulários recebidos, deve responder ao(à) estudante e/ou orientador(a) informando sobre os problemas
eventualmente identificados. Nestes casos, cabe aos(às) estudantes e/ou orientadores(as) sanar as falhas e
responder ao Colegiado em tempo hábil, considerando o calendário definido no Art. 4º.

II – Enviar o Formulário 3 - Ficha de Cadastramento de Defesa de TFG a todos os(as) estudantes que tiveram
aprovação na pré-banca.

III – Emitir, junto com as coordenações de TFG, as declarações comprobatórias para os(as) avaliadores(as),
orientadores(as), consultores(as) e coorientadores(as), relativas a este componente curricular.

IV – Divulgar a programação da “Semana de TFG da FAUFBA 2022-1”, a partir das informações enviadas pelo(a)
estudante ao preencher o Formulário 3 - Ficha de Cadastramento de Defesa de TFG, indicando os títulos dos
trabalhos que serão defendidos, autores(as) e orientadores(as), membros avaliadores(as), datas e horários das
Defesas, links para acesso às salas virtuais e vídeos de apresentação da defesa (caso tenham sido previamente
enviados pelos(as) estudantes).

Art. 12. Fica definido o Colegiado de origem do(a) estudante como instância responsável por responder,
resolver ou encaminhar questões extraordinárias que ocorram durante o semestre 2022-1 relativas ao TFG e
dirimir demais casos omissos.

Os Colegiados Diurno e Noturno de Graduação em Arquitetura e Urbanismo desejam a todos(as) os(as)
concluintes da FAUFBA sucesso no desenvolvimento do Trabalho Final de Graduação e colocam-se à disposição
para apoiar e ajudar os(as) estudantes e orientadores(as) no que couber durante o semestre de 2022-1. A
todos(as), desejam saúde e uma excelente conclusão do curso!


