PR

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

DEFINIÇÕES ACERCA DA DISCIPLINA DE TRABALHO
INDIVIDUAL

1. Trabalho Individual
A disciplina Trabalho Individual visa direcionar os estudantes para um tópico de
dissertação e antecipar o engajamento efetivo dos estudantes na pesquisa para a
Dissertação de Mestrado. Esta disciplina está sob a responsabilidade do docente
orientador de dissertação, sendo oferecida, usualmente, ao estudante, no terceiro período
do curso.
O estudante deverá entregar na Secretaria do Programa, com um prazo mínimo de 10
dias antes das datas de defesa de Trabalho Individual, previamente agendadas pela
Coordenação do Programa, seu Projeto de Dissertação, elaborado segundo as normas
para elaboração de trabalhos acadêmicos da UTFPR, seguindo as instruções do Anexo I.
Para que o objetivo da Disciplina Trabalho Individual possa ser atingido a contento, é
importante que os estudantes inscritos nesta disciplina e os respectivos orientadores
sejam esclarecidos dos seguintes aspectos:
1. embora na maioria dos casos não existam atividades regulares em sala de
aula, a disciplina prevê um contato frequente entre orientador e estudante, para
que haja um desenvolvimento satisfatório do processo de orientação e um
acompanhamento do trabalho desenvolvido;
2. as atividades previstas em cada caso irão depender do tema proposto. Dado o
objetivo do trabalho proposto, no entanto, espera-se que os estudantes
desenvolvam as seguintes atividades: Projeto de Dissertação e Seminário
correspondente ao projeto proposto.
A metodologia para o acompanhamento da disciplina de Trabalho Individual engloba
duas defesas. A primeira, denominada Proposta de Dissertação, visa a analisar se a
proposta tem potencial para uma dissertação de mestrado e ocorrerá dentro do período
em que a disciplina for ofertada em data previamente determinada pela Coordenação do
PPGEE. Nesta etapa, o estudante deverá apresentar um Projeto de Dissertação parcial
resumido e um seminário referente à evolução do trabalho em termos de revisão
bibliográfica, primeiros resultados e, se for o caso, das dificuldades encontradas e das
possíveis alternativas. Nesta exposição, o estudante também deverá mostrar um
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comportamento crítico, de forma a estimular debates sobre o tema. Será lavrada uma
ata, sem conceito, apenas com sugestões de encaminhamento para a segunda etapa. A
segunda defesa, denominada Proposta de Dissertação – Final, ocorrerá até o final do
período seguinte em data também previamente determinada pela Coordenação e
também será lavrada uma ata neste caso com o conceito da defesa. Novamente, um
Projeto de Dissertação mostrando a evolução do trabalho tomando como base a primeira
defesa deverá ser entregue.
A avaliação de ambas as etapas será realizada por uma banca examinadora, composta de
no mínimo três professores, incluindo o orientador de dissertação. Para a definição do
conceito da segunda etapa serão tomados como base os seguintes parâmetros e pesos:
a) clareza do objetivo proposto (peso = 1)
b) aprofundamento no estudo do problema (peso = 4)
c) apresentação da proposta escrita (peso = 3)
d) apresentação oral (peso = 1)
e) exequibilidade do tema (infraestrutura e cronograma) (peso = 1)
A notas (N) de 0 a 10 correspondem aos seguintes conceitos:
A ( N >8,0 )
B ( 6,0 < N < 8,0 )
C ( 4,0 < N < 6,0 )
D ( N < 4,0 )
O estudante será considerado apto a prosseguir com a proposta se obtiver conceito A ou
B outorgado pela banca, respeitadas as demais normas do PPGEE. Estudantes que
tiverem trabalhos apresentados e considerados insuficientes (conceitos C ou D) serão
analisados, caso a caso, em reunião do Colegiado do PPGEE, respeitadas as
recomendações da banca. Em qualquer caso, não existe nenhuma obrigatoriedade por
parte do estudante ou do orientador em dar continuidade ao mesmo na forma de um
tema de dissertação. Caso uma das partes decida-se por outro tópico, esta decisão
deverá ser justificada por escrito à Coordenação do Programa, que tomará as medidas
cabíveis para escolha de um novo tema de dissertação.
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ANEXO I

Instruções para Elaboração do Projeto de Dissertação
O projeto de Dissertação deverá ser elaborado pelo estudante, após um estudo do tema a
ser pesquisado, devendo a redação apresentar a seguinte forma:
Folha de Rosto
a) Nome do Estudante;
b) Nome do Orientador;
c) Título da Pesquisa (o título, embora curto, deve permitir a identificação
clara do assunto do trabalho);
d) Resumo (inferior a 150 palavras);
e) Palavras chave.
Folhas Complementares
a) Introdução (situar, através da revisão bibliográfica e de outras
informações, o contexto dentro do qual será desenvolvido o trabalho e
justificar a razão de ser da pesquisa);
b) Objetivos (resumo das finalidades da pesquisa e o estágio da mesma que
se pretende atingir);
c) Métodos (descrever os procedimentos programados, comentando as
facilidades e dificuldades existentes, bem como a utilização prioritária de
equipamentos e materiais. Apresentar, também, alternativas no caso de
previsões de etapas duvidosas do projeto);
d) Cronograma (a previsão do desenvolvimento do trabalho deverá
informar sobre cada etapa em separado, conforme modelo abaixo).
Etapa

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Etapa A
Etapa B
Etapa C
No quadro, devem constar apenas as atividades principais de cada mês.
O fato de ler artigos durante todo o trabalho não implica que a atividade
de revisão bibliográfica apareça durante todos os meses, mas sim
naqueles em que for uma das atividades principais.
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e) Bibliografia (deverá obedecer ao formato das Normas para Elaboração
de Trabalhos Acadêmicos da UTFPR).

