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Solicitação de Implantação de RCC-Requisito Curricular 
Complementar e Inscrição de Alunos 

 
RCC:      PROJETO DE FINAL DE CURSO  - EQ                   Código:    EQWX01 

Curso:  ENGENHARIA QUÍMICA                                          Período Letivo de Início: 200__/__ 
 

 
Título do Projeto: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 
Prof. Orientador Responsável*: ______________________________________________________________ 
 

                                                        Depto: __________            N° SIAPE:_______ __________________ 
 

°

°

° 

Co-Orientador(es): 

____________________________________________Depto/Unidade: ________  N  SIAPE(**):___ ___________ 

____________________________________________Depto/Unidade: ________  N  SIAPE(**):___ ___________ 

____________________________________________Depto/Unidade: ________  N

SIAPE(**):_______________ 

* Necessariamente docente da EQ. 
**Não necessário para pessoa sem vínculo com a UFRJ 

 
Alunos:  (um a cinco componentes, com NCA* ≥ 139) 

___________________________________________________  N° Registro DRE: ____________  NCA*:  ______ 

___________________________________________________  N° Registro DRE: ____________  NCA*:  ______ 

___________________________________________________  N° Registro DRE: ____________  NCA*:  ______ 

___________________________________________________  N° Registro DRE: ____________  NCA*:  ______ 

___________________________________________________  N° Registro DRE: ____________  NCA*:  ______ 

* NCA – número de créditos cursados com aproveitamento até o período anterior à inscrição no Projeto. Esta informação 
deve ser comprovada mediante a apresentação de cópia de boletim ou histórico escolar (não há necessidade de ser oficial) 
 

 
Tópicos a serem cobertos pelo Projeto:      (assinale pelo menos três) 
   ______   Projeto de plantas ou equipamentos industriais 

   _______ Controle e Instrumentação de Processos e Equipamentos Industriais 

   ______   Desenvolvimento de Processos 

   ______   Estudo de viabilidade econômica 

   ______   Estudo tecnológico 

   ______   Estudo mercadológico 

   ______   Trabalho experimental 

   ______   Estudo de modelagem e simulação 

   ______   Elaboração de normas e procedimentos 

   ______   Higiene e segurança do trabalho 
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   ______   Estudo de caso/Trabalho de campo 

 
 
De acordo Professor responsável: 
 
                                                                         ______________________________________ 
                                                                                       Professor Orientador Responsável 

 
 
De acordo Departamento: 
 
                                                  ____________________________________________________ 
                                                     Chefe do Departamento do Professor Orientador Responsável 

 
 

Instruções: 
− Somente poderão se inscrever em Projeto de Final de Curso alunos que tenham cursado com aproveitamento uma 

quantidade igual ou superior a 2/3 dos créditos do curso (139 créditos); 
− O número máximo de alunos no grupo é igual a 3. Grupos com até 5 alunos serão aceitos, desde que contemplem 

atividades experimentais; 
− Uma semana antes da defesa, o orien ador responsável deverá encaminhar à Seção de Ensino o formulário “Aviso de 

Defesa de Projeto” (modelo disponível na homepage da EQ); 
t

t
− A Banca Examinadora deverá ser formada por 3 (três) componentes com formação universitária, sendo que 2 (dois) 

dos membros da Banca Examinadora não poderão pertencer ao mesmo departamento do orien ador responsável; 
− Antes da defesa, o orientador responsável 

,

 

deverá imprimir a “Ata Defesa de Projeto de Final de Curso” (disponível na 
homepage da EQ), que deverá ser preenchida e assinada, após a defesa, pelos membros da Banca. 

−  A elaboração da ata é de responsabilidade do Professor Orientador responsável e esta deverá ser entregue na Seção 
de Ensino  juntamente com o formulário “Indicação de Nota  Final” devidamente preenchido (modelo disponível na 
homepage da EQ); 

− Avaliação do RCC Projeto de Final de Curso: NF = (MB + NO)/2
• Onde: NF = Nota Final de Projeto de Final de Curso do aluno 
• MB = Média das notas conferidas pelos membros da Banca Examinadora aos alunos 
• NO = Nota conferida ao aluno pelos orientadores 

− Um CD contendo o texto integral do Projeto de Final de Curso, segundo modelo próprio (disponível na homepage da 
EQ), e já com as eventuais correções incluídas, em formato pdf, deverá ser entregue na Seção de Ensino da EQ com 
um mínimo de 5 (cinco) dias de antecedência em relação à data da Colação de Grau. 
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