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EDITAL Nº 62/2019  

            REITORIA 

 

TC INTERCURSOS: PESQUISA APLICADA, DESIGN THINKING E CULTURA MAKER 

       Processo Seletivo de Alunos para a modalidade de Trabalho de Curso 

 

 

A MM. Reitora do Centro Universitário do Distrito Federal – UDF, Professora Dra. Beatriz Maria Eckert-Hoff, no 

uso das suas atribuições regimentais torna público o presente Edital que consolida as diretrizes sobre o processo 

seletivo para a modalidade de Trabalho de Curso “TC Intercursos: Pesquisa Aplicada, Design Thinking e Cultura 

Maker” para o segundo semestre de 2019. 

 

I – O PROJETO TC INTERCURSOS: PESQUISA APLICADA, DESIGN THINKING E CULTURA MAKER 

 

1.1 O projeto “TC Intercursos: Pesquisa Aplicada, Design Thinking e Cultura Maker” foi criado com o objetivo 

de incentivar os alunos a elaborar o Trabalho de Curso com o propósito de criar soluções para problemas reais 

ou novos produtos/serviços, por meio do envolvimento de estudantes de áreas diversificadas atuando em 

equipe, do contato com a comunidade, da inovação e/ou da tecnologia.  

 
II – OBJETIVOS  
 

2.1 O referido projeto foi criado com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento de uma formação 

neogeneralista, capaz de transitar entre diferentes áreas com perfil criativo, preparando o acadêmico para 

enfrentar os desafios do século XXI. 

2.2 Este modelo de TC também tem como objetivo adequar o método educacional aos tempos atuais, fazendo 

com que os alunos sejam introduzidos e integrados às novas tecnologias. A ideia é deixar de lado o método 

tradicional (monografia, artigos, dentre outros) que geralmente fica guardado nas estantes das Bibliotecas e 

transformá-lo em realidade, seja por meio da criação de um novo produto, uma empresa, um serviço ou algo 

que resolva um problema social, inserindo visão crítica e de responsabilidade social. 
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III – INSCRIÇÕES 

3.1  Para realizar a inscrição no TC Intercursos: Pesquisa Aplicada, Design Thinking e Cultura Maker, o aluno 

deverá estar apto para cursar a disciplina correlata ao Trabalho de Curso, independentemente da nomenclatura 

desta disciplina. 

3.2 Considerando a implementação deste projeto piloto, poderão participar alunos dos seguintes cursos de 

graduação: Direito, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Letras, Sistemas de Informação e Design Gráfico, 

sendo que os grupos (de 3 a 5 participantes) deverão ter no mínimo 2 cursos envolvidos. Futuramente os alunos 

dos demais cursos do UDF também poderão ser envolvidos no TC Intercursos.  

 

IV – COMISSÃO DE SELEÇÃO 
 
 

4.1 O processo seletivo será conduzido pela Professora Maria Cecília (orientadora) e pelo Professor Leonardo 

Borges Antonialli (orientador), em conjunto com a Assessoria Pedagógica, os quais realizarão a análise e seleção 

dos projetos apresentados, divulgando o resultado.  

 

V – ETAPAS DO PROJETO 

 

5.1 O “TC Intercursos: Pesquisa Aplicada, Design Thinking e Cultura Maker” terá as seguintes fases: 

 

• Escolha do tema; 

• Interação promovendo as relações interpessoais; 

• Definição dos grupos de trabalho conforme afinidade com os temas; 

• Cronograma de encontros no CONECTA para a elaboração e entrega do trabalho; 

 Apresentação e defesa do TC (DEMODAY, item 6.2). 

 

5.2 No desenvolvimento das etapas os discentes poderão contar com toda a infraestrutura do Centro 

Universitário UDF, que possui laboratórios específicos de aprendizagem nos quais estudantes e professores 

poderão sincronizar a teoria e a prática, para obter as soluções inovadoras e exitosas. 

 

VI – APRESENTAÇÃO E DEFESA 

 

6.1  Para a defesa do TC o aluno depositará 3 exemplares do trabalho/relato na secretaria de curso, mediante o 

encaminhamento do professor orientador autorizando o depósito e respectivo protocolo, sendo que, cada 

grupo entregará um Relato de Experiência para o professor da disciplina, nos termos do Anexo I deste Edital. 
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6.2 A etapa DEMODAY consistirá na apresentação oral dos trabalhos Interdisciplinares no Auditório do UDF e é 

imprescindível para a conclusão da disciplina e, consequentemente, do projeto.  

 

VII – CRONOGRAMA DO EDITAL  

 

7.1 O processo de inscrição para o “TC Intercursos: Pesquisa Aplicada, Design Thinking e Cultura Maker” 

obedecerá ao seguinte cronograma: 

 

 

VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1 Do resultado da seleção indicada no item 4.1 não caberá recurso. 

8.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria do UDF. 

 

 

Brasília/DF, 16 de setembro de 2019. 

 

 

 

Profa. Dra. Beatriz Maria Eckert-Hoff 
Reitora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPA DATA 

Divulgação do Edital 16/09/2019  

Inscrições  16 a 20/09/2019  

Encontros presenciais com orientação teórica A combinar com o orientador 

Encontros presenciais com atividades práticas no CONECTA A combinar com o orientador 

Entrega do TC e do Relato de Experiência  A combinar com o orientador 
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EDITAL Nº 62/2019 
 

ANEXO I 
 
 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE RELATOS DE EXPERIÊNCIA 
 
 

O Relato de Experiência deve conter no mínimo 6 e no máximo de 10 páginas (Fonte Arial ou Times New 

Roman, tamanho 12, com espaçamento entre linhas de 1,5) incluindo referências bibliográficas e notas. As 

citações de relatos (referências) no texto devem seguir as normas vigentes da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT.  

A não observância à NORMALIZAÇÃO do UDF (ABNT), a ausência de revisão linguística (por parte dos 

autores) ou inobservância dos critérios aqui estabelecidos para a produção do gênero Relato de Experiência 

poderá implicar a reprovação do texto. 

Formatação: O trabalho deve ser apresentado em formato eletrônico (.doc ou .docx;), configurando a página 

para o tamanho de papel A4. 

Título em português e em idioma estrangeiro: Deve ser centralizado, escrito em letras maiúsculas, em negrito, 

fonte 14. Subtítulo se houver, em letras minúsculas. Os títulos dos relatos de experiência (em Língua Portuguesa 

e em um idioma estrangeiro) deverão observar um limite máximo de 135 caracteres. 

Financiamento: No caso de projetos que foram financiados, destacar, em nota de rodapé, vinculada ao título, 

a(s) instituição(ões) financiadora(s). 

Autoria do trabalho: Sob o título, após dar um espaçamento (1,5 entre linhas), identificar o(s) autor(es) e 

professor orientador(a) do trabalho, seguido(s) de nota de rodapé com titulação (Es – para Especialista, Me – 

Mestres, Dr(ª) – Doutor(a)), curso, unidade e endereço eletrônico (e-mail) de cada autor. 

Elementos constitutivos do relato de experiência: 

Resumo: Deverá abranger breves e concretas informações sobre o objeto do trabalho acadêmico, objetivos, 

metodologia, discussão, conclusões do trabalho, mas de forma contínua e dissertativa, em apenas um parágrafo. 

O Resumo deverá ser feito em fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 11, justificado, espaçamento simples.  

Palavras-chave: Estas não devem estar presentes no título. Devem vir na linha imediatamente abaixo do resumo 

(no mínimo três e no máximo cinco) para indexação, com alinhamento justificado, separadas por ponto, seguido 

de inicial maiúscula. 
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Resumo em língua estrangeira (mesmo formato do resumo em língua portuguesa) 

Palavras-chave em língua estrangeira. 

Introdução: deve ser breve e, de forma clara, justificar o problema estudado. Ela deve conter o marco-teórico, 

problema, objetivos e justificativa. 

Desenvolvimento: parte fundamental do texto, deve ser elaborado de forma concisa e clara; contém a 

exposição ordenada e detalhada do assunto. Nele se inserirão: 

Metodologia: deve descrever onde, quando e como ocorreu a experiência, o contexto e os procedimentos 

utilizados; 

Discussão: deve-se relatar a experiência, contextualizando-a com os achados na literatura sobre o tema; mostrar 

análise dos resultados obtidos, se for o caso. 

 Podem ser utilizados recursos ilustrativos de figura ou tabela, acompanhados de análise indicando sua 

relevância, vantagens e possíveis limitações. A tabela ou figura (fotografia, gráfico, desenho) deve apresentar 

qualidade necessária para uma boa reprodução. Deve ser gravada (o) em formato word para possibilitar 

correções, caso necessário.  

Conclusões ou considerações finais: deverão ser considerados os objetivos explicitados e uma síntese dos 

resultados, evidenciar análise e discussão dos dados obtidos. 

Nas referências deverão constar apenas autores e obras mencionados no texto, obedecendo- se as 

normas da ABNT. 

 

Brasília/DF, 16 de setembro de 2019. 

 

 
 


