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A Coordenação do Curso de Design de Produto, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que 
deliberou o Colegiado do Curso. 
 
 
 
RESOLVE: 
 

 
APROVAR a Regulamentação do Projeto de 
Conclusão de Curso do Curso de Design de Produto 
do Currículo 2019/1, para atendimento da 
Resolução nº 05/CNE/CES/2004, de 8 de março de 
2004. 
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1. DETALHAMENTO DO PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO – PCC 
 

1.1 O Projeto de Conclusão de Curso (PCC), constituído das disciplinas de Projeto de 

Conclusão de Curso 1 (PCC 1) e Projeto de Conclusão de Curso 2 (PCC 2), é definido como 

um projeto individual de caráter propositivo em design de produto, a ser realizado pelo 

acadêmico após a integralização dos Projetos da matriz curricular e das disciplinas 

obrigatórias, executado sob a orientação de um professor pertencente ao quadro docente do 

Curso de Design de Produto UFSC.  

 

1.2 As temáticas a serem tratadas no PCC ficam delimitadas em relação à atividade, pelo 

universo abrangido pelo Design de Produto, determinados pelos eixos temáticos do curso: 

Meio ambiente, Sociedade, Tecnologia e Mercado. Outros eixos temáticos que não estes 

deverão ser analisados pelo colegiado do curso a respeito da consonância com as expertises 

do curso e os conteúdos neles estudados.  

 

1.3 O PCC tem como objetivos demonstrar, por parte do acadêmico, o domínio do método de 

Design e das técnicas e ferramentas correntes, bem como da argumentação de defesa do 

projeto que desenvolveu, e, junto ao corpo docente do curso e aos seus colegas, que está apto 

a entrar no mercado de trabalho pela sua competência projetual diante de uma situação de 

problemática real pertinente à atividade de Design, corretamente solucionada. 

 

1.4 O PCC deverá constituir-se de um projeto, considerando-se os aspectos funcionais, 

socioeconômicos, ecológicos, mercadológicos, tecnológicos, ergonômicos, produtivos, 

estéticos, etc.  

 

1.5 O PCC poderá ter, em seu desenvolvimento, a interação com o setor produtivo. Para 

efetivar essa interação, o projeto poderá ser realizado junto a uma empresa, indústria e/ou 

organização, a qual pode se manifestar interessada na fabricação, ou na comercialização, ou  
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na implantação do projeto proposto. A empresa, indústria e/ou organização servirá como 

referencial mercadológico e tecnológico do PCC, e ficará a critério do acadêmico, juntamente 

com a Coordenação de PCC, a escolha da empresa, indústria e/ou organização, desde que 

compatível com a proposta do PCC.  

 

1.5.1 Caso haja interesse de sigilo para pedido de patente ou similar, o aluno junto com seu 

orientador ou empresa devem fazer o pedido por meio dos formulários que se encontram no 

site www.sinova.ufsc.br  

 

1.6 A interação com o setor produtivo poderá ser da seguinte forma: 

a) mediante contato com uma empresa, indústria e/ou organização realizado pelo próprio 

acadêmico e/ou orientador, desde que compatível com a proposta do PCC.  

O aceite da empresa, indústria e/ou organização será manifestado mediante a formalização via 

Formulário de Aceite de Parceria entre Empresa e Acadêmico de PCC (ANEXO A), em 3 

(três) vias, uma para a empresa, uma para o orientando e outra para a Coordenação de PCC. 

 

1.7 O Coordenador de PCC, se necessário, poderá providenciar uma Carta de Apresentação ao 

acadêmico para facilitar seu contato com a empresa, indústria e/ou organização que este 

escolher para desenvolver seu PCC. 

 

1.8 As disciplinas de PCC 1 e PCC 2 integram o PCC, para tanto, o prazo para conclusão do 

PCC será de dois semestres letivos.  

2. ESTRUTURA DO PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO (PCC) 
 

2.1 Por se tratar de um projeto individual de caráter propositivo em Design de Produto, o 

Projeto de Conclusão de Curso (PCC) deverá seguir os modelos de projeto aplicados para o 

http://www.sinova.ufsc.br/
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Produto. 

2.2 O Coordenador de PCC será indicado pelo Colegiado do Curso de Design da UFSC e 

para tal, terá que ser pertencente ao quadro docente do Curso de Design de Produto da UFSC. 

O Coordenador de PCC será docente de carreira do curso, com titulação compatível com a 

área e, preferencialmente, com experiência profissional em projetos de Design de Produto. 

 

2.3 O Coordenador de PCC terá carga horária semanal locada para as disciplinas, sendo 

3h/aula para PCC 1 e 6h/aula para PCC 2. Ainda, o Coordenador de PCC terá o acréscimo de 

1h/aula semanal locada para demais providências da coordenação. O coordenador de PCC 

terá então 10h/a para realizar sua atividade. 

 

2.4 Ao Coordenador de PCC caberá tomar todas as providências para a organização, 

articulação e realização das atividades da área de PCC nas duas disciplinas (PCC 1; PCC 2), 

bem como a coordenação dos procedimentos de apresentação, avaliação e entrega das versões 

finais dos PCCs. Ficam também a cargo do Coordenador atividades posteriores à 

apresentação dos PCCs, tais como, a organização e armazenamento da versão digital dos 

relatórios finais dos PCCs e da prancha rígida; o fechamento das médias e encaminhamento 

para a secretaria. 

3. ORIENTAÇÃO DE PCC 1-PCC 2  
 

3.1 Os Projetos de Conclusão de Curso contarão com a orientação de um professor 

pertencente ao quadro docente do Curso de Design de Produto da UFSC. O professor 

orientador poderá ser substituto. A Coordenação de PCC deverá informar periodicamente, 

para divulgação, os nomes dos professores e suas respectivas áreas de interesse para 

orientação.  

 

£ A listagem de docentes, áreas e respectivos contatos será atualizada semestralmente. Os 

docentes que desejarem ter seu nome incluído na listagem a ser divulgada, bem como alterar, 
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inserir ou retirar linhas de atuação, atualizar e-mails e/ou demais contatos, deverão enviar 

essas informações para o Coordenador de PCC antes do início do semestre letivo.  

 

3.2 Os docentes somente poderão orientar PCCs em sua área de formação e conhecimento e 

em assuntos relacionados às disciplinas que ministram. 

 

3.3 Cada docente poderá orientar no máximo cinco (5) acadêmicos por semestre letivo, com 

carga horária estabelecida. Se houver mais de cinco propostas de PCC para a área de atuação 

do docente, caberá a ele indicar as propostas que irá orientar, baseando-se, para essa escolha, 

nos critérios de adequação à área, viabilidade do projeto e utilidade tanto para o acadêmico 

em sua vida profissional quanto para a evolução do curso e do Design.  

 

3.4 Caberá ao acadêmico, observando os nomes dos professores e as respectivas áreas de 

interesse para orientação do PCC, selecionar e contatar o professor cuja área de interesse seja 

compatível com a sua proposta de projeto. O acadêmico deverá escolher seu orientador e 

preencher online o Formulário de Ideia de Projeto e Aceite de Orientação no sistema online 

em requerimentos à Coordenação de PCC, em data a ser determinada pela mesma. O 

Formulário de Aceite de Orientação firma oficialmente um compromisso entre orientador e 

acadêmico durante o semestre, cabendo ao orientador assessorar o acadêmico e de participar 

das atividades previstas; e, ao acadêmico o compromisso de buscar assessoramento regular 

com o orientador. 

 

3.5 Cada professor deverá disponibilizar no mínimo 01 hora por semana para cada 

orientando. O orientador deverá registrar a busca de assessoramento por parte do acadêmico. 

No final do semestre o orientador dará seu parecer de frequência do orientando de PCC 1. É 

de responsabilidade do orientador preencher online o Parecer de frequência e nota de PCC 1, 

em prazo determinado pelo Coordenador de PCC. 
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3.6 O professor deve comunicar ao Coordenador de PCC a ausência ou abandono do aluno de 

PCC quando o mesmo não tiver 75% de participação dos encontros.  

4. PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO (PCC 1) 
 

4.1 A disciplina de PCC 1 tem por objetivos apresentar aos acadêmicos matriculados: 

a) o Regulamento e as Normativas do Projeto de Conclusão de Curso (PCC); 

b) o cronograma das atividades da disciplina de PCC 1; 

c) os eixos temáticos do curso e seus delimitantes; 

d) os orientadores e suas áreas de orientação; 

e) a geração da ideia de projeto; 

f) as normas ABNT para redação do relatório serão disponibilizadas no sistema Moodle. 

A verificação da utilização das normas e formato do relatório ficará a cargo de cada 

orientador, diretamente com seu(s) orientando(s);  

g) o processo de projeto para o desenvolvimento do PCC deverá ser discutida pelo 

acadêmico com seu orientador. 

 

4.2 Para contemplar os itens constantes no item 4.1, a disciplina de PCC 1 contará com no 

mínimo 3 (três) ações, de acordo com cronograma específico determinado pelo Coordenador 

de PCC: 

a) O primeiro encontro presencial será destinado para a apresentação do cronograma das 

atividades da disciplina de PCC 1, do Regulamento e das Normativas do Projeto de 

Conclusão de Curso (PCC), dos eixos temáticos do curso e seus delimitantes, da 

listagem dos orientadores e suas áreas de orientação, e da disponibilização dos 

formulários referidos nas Normativas; 

b) Preenchimento online do Formulário de Ideia de Projeto e Aceite de Orientação 

(ANEXO B), bem como o Formulário de Aceite de Parceria entre Empresa e  
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Acadêmico de PCC (ANEXO A), este deve ser impresso, se houver formalização com 

alguma empresa, indústria e/ou organização.  

4.3 O Formulário de Ideia de Projeto e Aceite de Orientação deverá constar o problema a ser 

diagnosticado em termos de design de produto e objetivos, e de maneiras atingíveis e 

mensuráveis. Esta tarefa implicará obrigatoriamente na formulação da pergunta de projeto. 

A ideia de projeto é o momento em que é definida a ideia daquilo que será feito. Identifica-se 

uma necessidade ou simplesmente decide-se com o que trabalhar; confrontam-se 

possibilidades e alternativas de temas e são manifestadas intenções; levantam-se questões, 

maneiras preliminares de realização e buscam-se razões para a opção. É nesse momento que 

são pensados os objetivos e justificativas iniciais e em possíveis planos de investigação. 

Fontes de ideia de um projeto: 

a) Condições sociais: observação do entorno ou determinado contexto social para 

identificação de uma necessidade. 

b) Práticas profissionais: o que falta ou acrescentaria ao Design em si. Ferramentas ou 

técnicas que se pretende inovar. 

c) Teoria do Design: a partir de conhecimentos adquiridos de autores de Design, identifica-se 

algo que represente uma contribuição para o campo, por meio do desenvolvimento de um 

objeto. 

d) Conhecimentos correlatos: em que medida o Design de Produto pode contribuir, quando 

combinado com outras áreas teóricas (Física, Química, Arquitetura, Engenharias etc.). 

A ideia de um projeto pode surgir da combinação de quaisquer das quatro possibilidades 

anteriores. A partir da ideia de projeto é possível formular a pergunta de projeto.  

4.4  A nota final da disciplina de PCC1 dar-se-á a partir da nota atribuída pelo orientador 

(frequência e desempenho do acadêmico do ANEXO D). 

£ Caberá ao orientador fornecer a comprovação da referida frequência. Por meio online 

do Formulário de orientação e o parecer de frequência com a nota. 

4.5 Relatório do PCC 1: 
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Documento de 30 a 50 páginas em formato livre tanto na diagramação quanto na orientação e 

tamanho da página ou no formato da BU  

Se sugere a seguinte estrutura: 

1- INTRODUÇÃO - OBJETO DE ESTUDO 

2- PROBLEMA 

3- DESENVOLVIMENTO (PCC 1 até a fase de síntese, imersão, estrutura, dependendo do 

processo projetual adotado.)  

4- REFERÊNCIAS 

5- ANEXOS E APÊNDICES (quando houver necessidade). 

5. PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 (PCC 2) 
 

5.1 São condições indispensáveis para a matrícula na disciplina de PCC 2: 

a) ter comparecido no mínimo a 75% (setenta e cinco por cento) dos assessoramentos de 

orientação na disciplina de PCC 1. O controle da frequência deverá ser realizado pelo 

orientador; 

b) ter aprovação do Projeto de Conclusão de Curso 1 (PCC 1); 

c) ter sido aprovado nos demais pré-requisitos da matriz curricular do Curso de Design 

da UFSC. 

 

5.2 A disciplina de PCC 2 tem por objetivos instruir os acadêmicos matriculados: 

a) sobre o desenvolvimento do relatório do PCC; 

b) sobre o desenvolvimento e apresentação da prancha rígida; 

c) sobre a apresentação pública do PCC. 

Todos os modelos dos documentos acima citados deverão ser disponibilizados aos 

acadêmicos matriculados em PCC 2. 
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5.3 Para contemplar o item 5.2, a disciplina de PCC 2 contará com no mínimo 4 (quatro) 

encontros presenciais, de acordo com cronograma específico determinado pelo Coordenador 

de PCC: 

a) O primeiro encontro será destinado para a apresentação do cronograma das atividades 

da disciplina de PCC 2, do modelo de relatório do PCC, dos modelos da prancha 

rígida, e da orientação sobre a apresentação pública do PCC.  

O relatório é de responsabilidade do acadêmico, sob orientação de seu orientador. 

b) No segundo encontro os acadêmicos deverão entregar o Formulário de Pedido de 

Banca (ANEXO E) com a marcação da data de apresentação ao coordenador de PCC 

e Formulário de Autorização de Apresentação de PCC (ANEXO F). O não 

cumprimento deste prazo implicará na impossibilidade do acadêmico defender seu 

projeto no semestre em vigor 

c) No terceiro encontro os acadêmicos deverão entregar para o Orientador e para os 

Membros da banca (dois membros) as cópias impressas ou digitais do relatório de 

PCC para serem avaliados.  

Os acadêmicos deverão entregar para o coordenador de PCC as pranchas rígidas. As 

pranchas serão expostas no corredor do CCE no prazo máximo de 15 dias antes da 

defesa do acadêmico. O acadêmico não poderá defender seu projeto se sua prancha 

não estiver exposta no tempo definido neste parágrafo. É de responsabilidade do 

acadêmico a retirada de sua prancha. A Coordenação de PCC estabelecerá um prazo 

máximo para a retirada das pranchas, que será o final do semestre seguinte. Passado 

este período, os mesmos serão destinados ao descarte. 

d) No quarto encontro, os acadêmicos deverão entregar postar no repositório da BU a 

versão definitiva do relatório do PCC em arquivo pdf, corrigida, se for o caso, de 

acordo com as considerações da banca não sendo necessária as assinaturas dos 

membros da banca.  

6. PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO (PCC) 
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£ O PCC faz parte do novo curriculum do curso de design de 2017. A disciplina se 

aplica aos discentes que entraram no vestibular de 2017 e aos alunos que 

migrarem ao novo curriculum.   

6.1 A disciplina de PCC tem por objetivos apresentar aos acadêmicos matriculados: 

a) o Regulamento e as Normativas do Projeto de Conclusão de Curso (PCC); 

b) o cronograma das atividades da disciplina de PCC; 

c) os eixos temáticos do curso e seus delimitantes; 

d) os orientadores e suas áreas de orientação; 

e) a geração da ideia de projeto; 

f) as normas ABNT para redação do relatório serão disponibilizadas no sistema Moodle. 

A verificação da utilização das normas e formato do relatório ficará a cargo de cada 

orientador, diretamente com seu(s) orientando(s);  

g) a metodologia de projeto para o desenvolvimento do PCC deverá ser discutida pelo 

acadêmico com seu orientador. 

h) sobre o desenvolvimento do relatório do PCC; 

i) sobre o desenvolvimento e apresentação da prancha rígida; 

j) sobre a apresentação pública do PCC. 

6.2 Para contemplar o item 6.1, a disciplina de PCC contará com no mínimo 4 (quatro) 

encontros presenciais, de acordo com cronograma específico determinado pelo Coordenador 

de PCC: 

a) O primeiro encontro será destinado para a apresentação do cronograma das atividades 

da disciplina de PCC , do Regulamento e das Normativas do Projeto de Conclusão de 

Curso (PCC), dos eixos temáticos do curso e seus delimitantes, da listagem dos 

orientadores e suas áreas de orientação, e da disponibilização dos formulários 

referidos nas Normativas. Do modelo de relatório do PCC, dos modelos da prancha 

rígida, e da orientação sobre a apresentação pública do PCC.  

O relatório é de responsabilidade do acadêmico, sob orientação de seu orientador. 
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b) No segundo encontro os acadêmicos deverão entregar para o Coordenador de PCC o 

Formulário de Ideia de Projeto e Aceite de Orientação (ANEXO B), bem como o 

Formulário de Aceite de Parceria entre Empresa e Acadêmico de PCC (ANEXO A), 

ambos impressos, se houver formalização com alguma empresa, indústria e/ou 

organização.  

c) No terceiro encontro os acadêmicos deverão entregar o Formulário de Pedido de 

Banca (ANEXO E) com a marcação da data de apresentação ao coordenador de PCC 

e Formulário de Autorização de Apresentação de PCC (ANEXO F). O não 

cumprimento deste prazo implicará na impossibilidade do acadêmico defender seu 

projeto no semestre em vigor 

d) No quarto encontro os acadêmicos deverão entregar para o Orientador e para os 

Membros da banca (dois membros) as cópias impressas ou digitais do relatório de 

PCC para serem avaliados.  

Os acadêmicos deverão entregar para o coordenador de PCC as pranchas rígidas. As 

pranchas serão expostas no corredor do CCE no prazo máximo de 15 dias antes da 

defesa do acadêmico. O acadêmico não poderá defender seu projeto se sua prancha 

não estiver exposta no tempo definido neste parágrafo. É de responsabilidade do 

acadêmico a retirada de sua prancha. A Coordenação de PCC estabelecerá um prazo 

máximo para a retirada das pranchas, que será o final do semestre seguinte. Passado 

este período, os mesmos serão destinados ao descarte. 

d) Os acadêmicos deverão entregar postar no repositório da BU a versão definitiva do 

relatório do PCC em arquivo pdf, corrigida, se for o caso, de acordo com as 

considerações da banca não sendo necessária as assinaturas dos membros da banca.  

6.3 O Formulário de Ideia de Projeto e Aceite de Orientação deverá constar o problema a ser 

diagnosticado em termos de design e objetivos, e de maneiras atingíveis e mensuráveis. Esta 

tarefa implicará obrigatoriamente na formulação da pergunta de projeto. 

 

A ideia de projeto é o momento em que é definida a ideia daquilo que será feito. Identifica-se 

uma necessidade ou simplesmente decide-se com o que trabalhar; confrontam-se 

possibilidades e alternativas de temas e são manifestadas intenções; levantam-se questões, 
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maneiras preliminares de realização e buscam-se razões para a opção. É nesse momento que 

são pensados os objetivos e justificativas iniciais e em possíveis planos de investigação. 

6.3.1 Fontes de ideia de um projeto: 

a) Condições sociais: observação do entorno ou determinado contexto social para 

identificação de uma necessidade. 

b) Práticas profissionais: o que falta ou acrescentaria ao Design em si. Ferramentas ou 

técnicas que se pretende inovar. 

c) Teoria do Design: a partir de conhecimentos adquiridos de autores de Design, identifica-se 

algo que represente uma contribuição para o campo, por meio de validação de uma teoria. 

d) Conhecimentos correlatos: em que medida o Design pode contribuir, quando combinado 

com outras áreas teóricas (Física, Química, Arquitetura, Engenharias etc.). 

 

A ideia de um projeto pode surgir da combinação de quaisquer das quatro possibilidades 

anteriores. A partir da ideia de projeto é possível formular a pergunta de projeto.  

A pergunta de projeto tem o objetivo de explicitar o problema a ser diagnosticado em termos 

de design e objetivos, e de maneiras atingíveis e mensuráveis. 

7. RESULTADOS FINAIS DO PCC2 E PCC 
 

7.1 Como resultados finais do PCC2 e PCC serão produzidos pelo acadêmico o relatório do 

PCC (formatado segundo a ABNT/UFSC) ou na diagramação livre, a prancha rígida e o meio 

de representação tridimensional, bidimensional, vídeo ou similar. 

7.2 O Curso de Design da UFSC apresenta diferentes expertises de atuação: gráfico, 

animação, produto, promocional e moda, e estas especificidades necessitam de um 

detalhamento próprio, portanto os itens da estrutura do desenvolvimento dos elementos 

textuais deverão atender a estas características. Ainda, é passível que algum PCC possa 

apresentar uma necessidade e/ou característica específica que demande adequação dos itens 

da estrutura sugerida. 

7.3 O relatório do PCC 2 e PCC poderão seguir a estrutura básica descrita a seguir:  
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1- INTRODUÇÃO - OBJETO DE ESTUDO 

2- PROBLEMA 

3- DESENVOLVIMENTO (Do briefing ou enunciado do projeto, o diagnóstico ou analise da 

problemática de projeto, a síntese, a fase de criatividade ou ideação até o resultado final do 

desenvolvimento)  

4- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

5- REFERÊNCIAS 

6- ANEXOS E APÊNDICES (quando houver necessidade). 

7.4 O relatório deverá descrever todo o desenvolvimento e os resultados do PCC, conforme 

definidos no item 6.3. E poderá ter aproximadamente 100 p.  

7.5  A prancha rígida deverá ser confeccionada em adesivo fixado sobre PVC ou FOAM, com 

espessura mínima de 1mm, e dimensões de área de 450mm x 900mm, devendo ser 

apresentada em formato retrato (vertical), devidamente identificada. A prancha deverá vir 

perfurada para sua instalação no corredor. O objetivo principal da prancha é apresentar 

sucintamente o PCC e divulgá-lo no corredor do Centro de Comunicação e Expressão (CCE). 

A diagramação da prancha deverá conter a identificação da UFSC, do Departamento, do 

Curso de Design, nome do acadêmico e do orientador, título do PCC, data, horário, local da 

defesa e um resumo com no máximo, 100 palavras. Para ilustrar o projeto desenvolvido serão 

aceitos os seguintes elementos: croquis, desenhos de representação (renderings), desenhos 

técnicos, fotografias, diagramas e/ou vistas esquemáticas. O modelo de diagramação da 

prancha deverá ser fornecido aos acadêmicos pela Coordenação de PCC. 

7.6 O meio de representação tridimensional consistirá de protótipos (modelo em escala 

natural, com material igual ou semelhante ao especificado no projeto), mock-ups (modelo em 

escala natural, com material diferente ao especificado no projeto) ou modelos de apresentação 

(modelo em escala reduzida ou ampliada com qualquer material). O objetivo principal é 

representar materialmente o resultado do projeto. Para os projetos nas áreas Digital, 

Animação, Merchandising, entre outros, em que os resultados do PCCs trata-se de interface 

web, de vídeo animado ou de maquete eletrônica, os meios de representação podem ser 

apresentados por meio de arquivo digital este material também deverá ser postado no 
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repositório da BU. É de responsabilidade do acadêmico e do orientador definir o 

detalhamento técnico do meio de representação tridimensional que atenda as características 

do projeto e que este venha a ser apresentado para a Banca de PCC 2. 

8. BANCA AVALIADORA 
 

8.1 O acadêmico deverá realizar a apresentação final do PCC 2 (e PCC) – que consistirá em 

uma apresentação das atividades desenvolvidas e dos resultados finais do PCC. A defesa será 

uma exposição oral e pública para a Banca Avaliadora. A apresentação somente poderá ser 

privada, ou seja, perder o caráter público se houverem informações sigilosas sobre a empresa 

parceira ou por processo de patente. 

 

8.2 O cronograma para a apresentação final será definido pela Coordenação de PCC a cada 

semestre letivo. 

 

8.3 A apresentação do PCC terá a duração máxima de 20 (vinte) minutos, e cada membro da 

Banca Avaliadora – somente ela – poderá arguir o acadêmico por até 10 (dez) minutos, 

totalizando um tempo final de no máximo 50 (cinquenta) minutos. Ficará a critério da Banca 

Avaliadora a abertura do debate ao público, bem como a sua duração. 

 

8.4 A Banca Avaliadora da apresentação final (PCC 2) será composta por dois professores do 

quadro docente, podendo ser também, professores substitutos, voluntários e mestrandos ou 

doutorandos do pós-design UFSC. 

 

£ No caso de participação de cliente do projeto ou outro convidado, este será o terceiro 

participante com direito a nota.  

 

8.5 As defesas do PCC 2 acontecerão nos meses de junho e novembro, dependendo do 

semestre letivo em vigor.  
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As defesas de PCC acontecerão nos meses de junho/julho e novembro/dezembro dependendo 

do semestre letivo em vigor e do início das aulas. (as bancas serão na segunda semana de 

aulas)  

 

8.6 Cabe ao Coordenador de PCC marcar as datas das apresentações finais e agendar o local 

para a realização das mesmas. Cabe ao orientador em conjunto com o orientando informar ao 

Coordenador de PCC, a escolha da data e horário da apresentação. As apresentações finais 

deverão realizar-se nos períodos determinados em cronograma específico. 

 

8.7 As datas das apresentações finais e as respectivas Bancas Avaliadoras serão tornadas 

públicas, pela Coordenação de PCC, no mural do Departamento e na página web do Curso de 

Design, no mínimo 15 (quinze) dias antes da apresentação.  

 

8.8 Para a apresentação final o acadêmico deverá confeccionar um exemplar do seu relatório 

do PCC, impresso e encadernado em espiral, para cada membro da Banca Avaliadora. O 

relatório poderá ser entregue em arquivo digital caso os membros da banca concordem neste 

formato. 

8.9 Os exemplares de todos os membros da Banca Avaliadora deverão ser entregues 

diretamente aos membros da banca e comunicado por email ao coordenador de PCC, pelo 

acadêmico, com um prazo mínimo de 15 (quinze) dias de antecedência da data da 

apresentação final.  

8.10 A coordenação de PCC deverá entregar os formulários da banca para cada orientador 

com uma semana de antecedência ao início das bancas. Ou envia o link para que seja feito 

online. 

9. APRESENTAÇÃO FINAL 
 

9.1 São condições indispensáveis para a apresentação final: 
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a) Ter autorização do orientador para apresentar o PCC, mediante entrega do formulário 

(ANEXO F); 

b) Ter entregado a documentação para fins de registro de diploma; 

c) Ter entregado na data prevista para o orientador o relatório de PCC 

d)  Ter entregado para o coordenador de PCC a prancha rígida; 

e) Ter entregado as cópias dos relatórios impressas para os membros da Banca 

Avaliadora. 

 

9.2 Na apresentação final, a Banca Avaliadora, de acordo com a lista dos itens relevantes a 

serem observados na avaliação do relatório PCC e da apresentação, atribuir uma nota ao PCC 

apresentado pelo acadêmico.  

 

9.3 Na apresentação final, com base nas notas parciais da Banca Avaliadora, o orientador ou 

orientadora anunciará a aprovação ou não do acadêmico, dando-se por encerrada a 

apresentação final ao referido PCC.  

 

9.4 Será considerado aprovado o acadêmico que obtiver a nota final igual ou superior a 6,0 

(seis) resultante da média das notas dos membros da Banca, do orientador e do Coordenador 

de PCC. A nota será revelada e publicada pelo Coordenador de PCC no Sistema de Controle 

Acadêmico de Graduação (CAGR). 

£Caso o aluno queira ter acesso às notas individuais dos avaliadores, elas serão 

apresentadas mediante solicitação de processo de revisão de nota encaminhada à 

coordenação do curso. 

10. DOCUMENTAÇÃO FINAL 
 

10.1 Em data a ser estipulada pelo Coordenador de PCC, o acadêmico deverá submeter a 

versão digital (PDF) no repositório da BU, vídeos ou similar. Incorporando as recomendações 
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e/ou correções que porventura foram apontadas na banca. 

 

10.2 A revelação e publicação da nota final obtida pelo acadêmico ficarão condicionadas à 

entrega de todos os arquivos citados no item10.1. 

 

10.3 O diploma somente será liberado ao acadêmico mediante a submissão da versão digital 

do relatório de PCC no repositório da BU, bem como o cumprimento de todos os requisitos 

apontados no controle curricular. 

 

10.4 Ao entregar para a Coordenação de PCC, o acadêmico autoriza a exposição pública em 

palestras, workshops e demais eventos relacionados ao curso a Documentação Final de PCC, 

sendo estes a versão digital do relatório de PCC e da prancha rígida. 
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