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PROJETO INTEGRADO DE ENERGIA E AMBIENTE 

 

  Os objetivos do Projeto Curricular Supervisionado são: 

 Concretizar os conhecimentos teóricos através de uma vivência pré-

profissional; 

 Oferecer subsídios à identificação de preferências de atuação em 

campos de futuras atividades profissionais; 

 Proporcionar ao discente, experiências práticas e técnicas de 

planejamento e gestão; 

 Proporcionar a pesquisa científica e/ou tecnológica nas áreas de atuação 

do curso de Engenharia de Energias Renováveis e Ambiente; 

 Oportunizar ao acadêmico a elaboração de relatórios técnicos os quais 

podem ser de cunho experimental ou teórico, que demonstre domínio 

conceitual e grau de profundidade compatível com a graduação. 

 

 O componente curricular Projeto Integrado de Energia e Ambiente do Curso 

de Engenharia de Energias Renováveis seguirá as seguintes orientações:  

 

1. CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO  

 Para a realização do projeto integrado, deverá ser firmado um Plano de 

Trabalho, específico para o componente curricular em questão.  

 

 O orientador do discente no componente curricular em questão, será 

escolhido de acordo com a área do projeto escolhido e existência de professor 

orientador na respectiva área, caso contrário deverá ser escolhida outra área pelo 

discente para realização do projeto. As atividades a serem realizadas pelo discente 

deverão estar enquadradas nas áreas determinadas no plano de ensino do 

componente curricular em questão. 

 

O componente curricular de Projeto Integrado em Energia e Ambiente , do 

ponto de vista acadêmico, é uma disciplina similar as demais do currículo deste curso. 

Desta forma, o aluno deverá tomar as mesmas providências acadêmicas (junto à 

secretaria da acadêmica) que são necessárias para todas as disciplinas (matrícula, 

cancelamento ou trancamento da disciplina). 



 

2. DEFINIÇÃO DE ÁREA E LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO 

O aluno deverá entrar em contato com o professor responsável pelo componente 

curricular, apresentando proposta e assunto/área a ser desenvolvida ou o professor 

responsável dará a sugestão de assuntos/áreas de acordo com os professores 

orientadores disponíveis no âmbito do Curso e/ou do Campus; o nome do Orientador 

será dentre os disponíveis para orientações de projeto conforme lista publicada pelo 

professor responsável pelo componente curricular.  Cabe ressaltar que o aluno 

poderá escolher um co-orientador externo, porém terá necessariamente ter um 

orientador de acordo com a lista publicada pelo professor responsável pelo 

componente curricular. Quanto ao local e período para a realização do projeto, serão 

discutidos entre professor-orientador e aluno em comum acordo.  

 

Após a escolha do orientador, deverá ser preenchido pelo discente o Formulário 

para Atividade de projeto (Anexo 1) e posterior elaboração do Plano de Projeto. 

 

3. CARGA HORÁRIA DO PROJETO 

A carga horária para realização de projeto é de 60 h/a. Ao final do Componente 

curricular, o aluno será avaliado através de um Relatório de Projeto Integrado. 

 

4. REUNIÕES DE PROJETO 

As reuniões de projeto serão determinadas pelo Orientador e servirão para 

orientação, acompanhamento e avaliação de assuntos relacionados ao projeto 

Integrado, durante o período de vigência do componente curricular.  

 

A presença dos alunos nas reuniões de projeto é obrigatória e tem peso na 

formação da nota final, compondo a avaliação realizada pelo professor responsável 

deste componente curricular (Tabela Item 7). 

 

5. PLANO DE PROJETO 

O aluno deverá depois de atendidas as condições para a realização do PROJETO, 

apresentar ao professor responsável pelo componente curricular, assinado pelo 

aluno e pelo Orientador de projeto um Plano de Projeto. 

  



Partes componentes do Plano de projeto: 

 1) Identificação do aluno e do Orientador de projeto 

 2) Identificação do local onde será realizado o projeto 

 3) Justificativa destacando a motivação da escolha 

 4) Objetivos pretendidos com o projeto 

 5) Atividades a serem realizadas 

 6) Cronograma de execução das atividades 

 

6. RELATÓRIO DE PROJETO 

A elaboração do Relatório de PROJETO deverá seguir as Normas da ABNT e as 

informações contidas nas “Orientações para Apresentação de Trabalhos 

Acadêmicos”, elaboradas pela Coordenação de Curso, bem como o “Manual para 

Elaboração e Normalização de Trabalhos Acadêmicos – UNIPAMPA”. A estrutura geral 

do trabalho está descrita abaixo.  

Partes componentes do Relatório de Projeto: 

1) Capa 

2) Folha de Rosto 

3) Agradecimentos 

4) Sumário 

5) Objetivos a serem alcançados na realização do projeto 

6) Metodologia 

7.1) Local de Realização do(s) Projeto(s) 

7.2) Atividades Desenvolvidas 

8) Resultados obtidos 

9) Discussão dos Resultados 

10) Conclusões 

11) Bibliografia 

 

O Relatório de Projeto será entregue uma cópia para o Orientador de projeto e 

outra para o professor responsável pelo componente curricular. Após avaliação 

destes, o aluno terá sete dias corridos para entregar a versão final do Relatório de 



projeto, encadernada, com as correções solicitadas, para o professor responsável 

pelo componente curricular. 

 

7. AVALIAÇÃO DO Projeto 

A avaliação do componente curricular seguirá a Instrução Normativa Nº. 

02/2009, de 05 de março de 2009, substituída pela RESOLUÇÃO Nº 29, DE 28 DE 

ABRIL DE 2011 e as orientações contidas no PPC sobre os critérios e 

procedimentos de avaliação, devendo este contar no Plano de ensino do componente 

curricular. 

 

7.1 Relatório Final 

Os procedimentos de avaliação serão os seguintes: 

a) Avaliação pelo Orientador de projeto (anexo 2); 

b) Avaliação pelo Professor responsável pelo componente curricular: Plano de 

projeto, Presença às Reuniões de projeto, Relatório de projeto (anexo 3). 

 

Os instrumentos utilizados têm pesos diferenciados, conforme discriminação 

abaixo: 

INSTRUMENTO PESOS 

AVALIAÇÃO PELO ORIENTADOR DO PROJETO 4,0 

AVALIAÇÃO PELO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELO 
COMPONENTE CURRICULAR 

6,0 

Plano de Projeto 1,0 

Presença às Reuniões 1,5 

Relatório de projeto 3,5 

TOTAL 10,0 
 

Estes critérios definidos para avaliação e formação do conceito do componente 

Estágio Curricular deverão constar no Plano de Ensino. 

 
 8.DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os casos omissos nestas orientações serão resolvidos pela Comissão do Curso. 

 

 

 



 

ANEXO 1 – FORMULÁRIO PARA ATIVIDADE DE PROJETO 

 

CURSO: ________________________________________________CAMPUS: ____________________ 

DISCENTE: 

Nome: __________________________________________________________Nº de Matrícula: 
_______________  Ano / Semestre de Ingresso no Curso: _________Telefone Residencial: 
_______________________ Celular: ____________________e-mail: ________________________________ 

 

PROJETO: 

Data de Início: _____/______/______ Previsão de Término: ______/______/_______ 

Nome do orientador de Projeto: _______________________________________________________  

Cargo:___________________________Formação:___________________e-mail:____________________  
Telefone: _______________________ 

Assinatura: _____________________________ Data: __________________________ 

Local de Realização do Projeto: ___________________________________________ 

Atividades principais a serem desenvolvidas pelo discente: _____________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

Horário do Estágio: Das _______h às _______h e das ________h às _____ h 

Carga Horária Semanal do Projeto: _________ horas 

 

Observações do Orientador de Projeto: _____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Assinatura: ____________________________________________________________ 

Visto do(a) professor(a) responsável pelo componente curricular: _____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 – AVALIAÇÃO DO ALUNO PELO ORIENTADOR 

 

Cada um dos fatores de avaliação deve ter apenas um conceito (ótimo, muito bom, 

bom, regular ou insatisfatório) que descreva o desempenho do aluno nos itens 

mencionados. 

ALUNO (a): __________________________________________________________ 

Nº de Matrícula: ________________ Curso: ________________________________ 

Período de Projeto: ___/___/______ à ___/___/_______ Nº Total de Horas: ______h 

 

FATORES DE AVALIAÇÃO CONCEITO 

1. PRODUTIVIDADE 

1.1. Qualidade das tarefas 

1.2. Aproveitamento integral do tempo 

 

Ótimo 

Muito Bom 

Bom 

Regular 

Insatisfatório 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

2. POTENCIALIDADE 

2.1. Senso de organização 

2.2. Iniciativa e busca por novos conhecimentos 

2.3. Criatividade / Engenhosidade 

2.4. Conhecimentos Teóricos / Práticos 

2.5. Senso Crítico 

 

Ótimo 

Muito Bom 

Bom 

Regular 

Insatisfatório 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

3. HABILIDADE 

3.1. Habilidade no manuseio de equipamentos, instrumentos, 
materiais, etc. 

3.2. Capacidade de estabelecer relação entre teoria e prática 

 

Ótimo 

Muito Bom 

Bom 

Regular 

Insatisfatório 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

4. POSTURA PROFISSIONAL 

4.1. Responsabilidade 

4.2. Interesse 

4.3. Relacionamento com a equipe 

4.4. Disciplina 

4.5. Cooperação 

4.6. Permanência no setor de trabalho 

4.7. Postura ética 

Ótimo 

Muito Bom 

Bom 

Regular 

Insatisfatório 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

5. FREQÜÊNCIA 

5.1. Pontualidade 

5.2. Assiduidade 

Ótimo 

Muito Bom 

Bom 

Regular 

Insatisfatório 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 



6. AVALIAÇÃO GERAL DO ALUNO Ótimo 

Muito Bom 

Bom 

Regular 

Insatisfatório 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

(    ) 

7. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ALUNO: ________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

8. OBSERVAÇÕES: __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Data: ___/___/___ 

 

Nome do Orientador de Projeto: __________________________________________ 

Assinatura do Orientador de Projeto: ______________________________________ 

 

 



ANEXO 3 – AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO DE PROJETO INTEGRADO  
 

AVALIAÇÃO DA PARTE ESCRITA DO RELATÓRIO 

ITENS DE AVALIAÇÃO NOTA 

Objetivos: estão claros? Estão de acordo com as atividades 
desenvolvidas? 

MÁXIMO 1,0 PONTO 

Metodologia: as atividades desenvolvidas e/ou os objetos 
analisados estão descritos corretamente? A metodologia 
utilizada pode ser entendida com clareza? Os 
procedimentos indicados foram apropriados para 
alcançar o(s) objetivo(s) proposto(s)? 

MÁXIMO 2,0 PONTO 

Resultados obtidos: foram demonstrados com clareza no 
texto? Os elementos gráficos (tabelas e figuras) foram 
utilizados corretamente? 

MÁXIMO 2,0 PONTOS 

Discussão dos Resultados: os dados apresentados foram 
explorados apropriadamente? A fundamentação teórica 
mostrou-se adequada aos dados obtidos? 

MÁXIMO 2,0 PONTOS 

Conclusões: as conclusões mostraram-se apropriadas em 
relação aos objetivos propostos e atividades 
desenvolvidas, e estão de acordo com os resultados 
obtidos? 

MÁXIMO 1,5 PONTO 

Estrutura Geral: o trabalho apresentou estruturação de 
forma coerente e organizada? 

MÁXIMO 1,5 PONTOS 

TOTAL   
 

Observações Gerais (Facultativas): ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Nome do Aluno: _____________________________________________________________________________ 

Curso: _____________________________________________________________________________ 

Nome do Avaliador: _______________________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________ Data: _______________ 

 

 

 


