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1. MEMORIAL DESCRITIVO
O memorial descritivo a ser desenvolvido por cada Grupo de Trabalho (GT) da
disciplina Cidades mais Humanas, Inteligentes e Sustentáveis deve contemplar os
pontos destacados adiante de acordo com suas respectivas orientações:
1.

INTRODUÇÃO

Apresentar, resumidamente, o tema e a forma como ele será tratado.
2.

SITUAÇÃO ATUAL DO CAMPUS UFSC E SEU ENTORNO

Descrever e exemplificar como está o estado do Campus UFSC e seu entorno sob a
ótica da dimensão estudada pelo GT.
3.
METODOLOGIA/RELATO
ESTUDOS

DO

PROCESSO

DE

DESENVOLVIMENTO

DOS

Discorrer acerca do processo/metodologia de desenvolvimento adotado pelo GT para
orientação e estruturação de suas atividades internas que culminaram nas propostas
expostas aos participantes do workshop, destacando suas influências na dinâmica das
ações realizadas.
É oportuno também a abordagem dos benefícios, dificuldades, adaptações de rumos
tomadas, assimilação de ferramentas adicionais para a concretização das demandas do
workshop, entre outros.
4.

TENDÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS INTERESSANTES EM OUTROS LUGARES

Discorrer brevemente as experiências/cases interessantes de outros lugares e sobre
tendências tecnológicas e de inovação, relacionados a dimensão trabalhada pelo GT.
5.

PROPOSTAS FINAIS

As propostas finais deverão ser elaboradas com as seguintes características:
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Indispensáveis:
▪

▪
▪

Atender aos critérios de viabilidade econômica, factibilidade (tecnologia
disponível), temporalidade (cujos resultados possam ser percebidos nos
próximos 2 anos) e desejabilidade (pessoas);
Gerar impacto na vida das pessoas.
Estar alinhada com a metodologia Zero Waste (Lixo Zero)

Desejáveis:
▪
▪

a.

Ser um projeto icônico, com potencial de ser um marco no processo
revitalização do Campus e seu entorno;
Ser estruturante, mas mantendo simplicidade. Máximo de 3 ideias encadeadas
em cada projeto.

ESTRUTURA DAS PROPOSTAS FINAIS

Descrever, comentar e ilustrar detalhadamente as 2 (duas) propostas desenvolvidas
pelo GT para o Campus e seu entorno, com ênfase em suas características mais
marcantes e conexão com as diretrizes de cidades humanas, inteligentes e
sustentáveis.
Além da descrição detalhada as propostas devem conter:
▪

Identificação do Ecossistema de Atores envolvidos no Projeto

Quem são os atores representativos dentro do ecossistema do projeto?
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▪

Cartografia dos Atores

Como os atores podem ser classificados de acordo com interesse e atuação no desenvolvimento do
projeto?

▪

Matriz de Ganhos

Quem serão os beneficiados pelo projeto e quais serão seus ganhos (econômicos e não econômicos)?
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▪

Plano de Ação

Breve plano de ação com as metas/objetivos dos processos que devem ocorrer para o desenvolvimento
do projeto; recursos necessários; prazos de execução e de entrega; e responsáveis.

Sugere-se que cada projeto tenho um orçamento preliminar.
▪

Orçamento Preliminar

É importante que também sejam expostas informações breves das potenciais
correlações existentes com as propostas apresentadas pelos demais GT’s.
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6.

CONCLUSÕES

Comentar o timing, as oportunidades e as dificuldades vinculados ao tema estudado
pelo GT.

b.

Formatação

As medidas de formatação do memorial descritivo são:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Formato do papel: A4 (210 x 297mm)
Espaçamento entre linhas: 1,5 cm
Espaçamento nas referências: simples em cada referência e duplo entre elas
Fonte do texto: Times New Roman (tamanho 12 para texto; 14 para títulos e 10
para citações)
Margem Superior: 3 cm
Margem inferior: 2 cm
Margem direita: 2 cm
Margem esquerda 3 cm
Numeração de páginas: deverá ser feita na parte inferior e do lado direito.

O memorial descritivo deverá conter capa e sumário. A apresentação de tabelas,
quadros, imagens, anexos, etc, é livre e deve seguir as normas da ABNT para suas
inserções no documento.
Para a identificação dos integrantes do GT’s na capa é necessário mencionar:
1. Nome do aluno
2. Situação
a. Regular/ Disciplina isolada/ Participante externo
b. Mestrado/ Doutorado e Número de matrícula
3. Vínculo a programa de pós-graduação: (
) EGC
(
) Outro.
Qual?______________
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2. FREQUÊNCIA, FORMA DE AVALIAÇÃO E PRAZOS DE ENTREGA
FREQUÊNCIA
A presença será cobrada 3 (três) vezes ao dia, durante os 5 dias da disciplina,
totalizando 15 (quinze) confirmações de frequência, sendo:
1.
2.

Uma lista de presença na parte da manhã e tarde.
Por meio da resposta de um formulário de avaliação online

Lembrando que por se tratar de uma disciplina da Universidade Federal de Santa
Catarina, faz-se necessário ter 80% de frequência.
Salientamos que é uma disciplina com grupos de trabalho e é de extrema importância
que todos participem.
FORMA DE AVALIAÇÃO E PRAZOS DE ENTREGA
Os trabalhos serão avaliados da seguinte forma:
Avaliação da apresentação feita no dia 14/09/2018 equivale a 50% da nota.
Entrega do trabalho final no dia 14/10.

3. ENVOLVIMENTO LABCHIS E PROFESSORES
O desenvolvimento do memorial descritivo é uma responsabilidade dos alunos da
disciplina. Desse modo, os pesquisadores do LabCHIS poderão ajudar na formulação do
documento a partir de uma perspectiva de revisores ou orientadores. Esclarece-se, no
entanto, que tal participação não é um compromisso formal.
Caso sejam gerados artigos, a configuração dos participantes/autores é livre. Isto é,
pode contemplar alunos (inclusive de GT’s distintos), professores e pesquisadores do
LabCHIS.
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Cada coordenador do LabCHIS ficará responsável em escrever um artigo relacionado a
sua dimensão do 8° Workshop CHIS - Campus UFCS e seu entorno. Os alunos
interessados em participar dos grupos de pesquisas para elaboração do mesmo,
deverão demonstrar interesse.

Prof. Dr. Eduardo Moreira da Costa
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