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PLANO DE ENSINO

Código e Nome do Componente: EDC 1452- Trabalho de Conclusão de Curso I
Carga Horária - Créditos: 36 h/a
Ano/Semestre: 2022.2
Turma: 05334- Girassol e 25 de maio
Professor/a: Keiciane Canabarro Drehmer Marques e Leandro Oliveira
Horários e Local de atendimento do professor:
Keiciane e Leandro: terça-feira- 14h às 17h.

E-mail do professor:
keiciane.marques@ufsc.br
leandroquiufsc@gmail.com
Website/blog/moodle:

Ementa

Orientações gerais e necessárias que possibilitem a cada estudante elaborar projeto de TCC.
Projeto TCC.

Objetivos

OBJETIVO GERAL
Proporcionar aos estudantes as condições necessárias para o planejamento e a estruturação de
seu projeto de
pesquisa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Orientar os estudantes sobre o processo de elaboração e de escrita do projeto de TCC.
● Apresentar a legislação da universidade no que tange a elaboração do TCC.
● Organizar a apresentação dos projetos para os professores que atuam no curso.

Metodologia
A disciplina de Trabalho de Conclusão de curso de 36 h/a, será dividida em:

-As unidades de estudo serão desenvolvidas presencialmente com auxílio da plataforma Moodle
para registro das atividades e entrega de tarefas solicitadas;
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PLANO DE ENSINO
- Os recursos utilizados serão: Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem Moodle, Google
Docs, Google Drive, Youtube, estudo dirigido, fórum de discussão, pesquisas, leitura de textos,
conteúdos sistematizados em PowerPoint, vídeos, filmes e documentários.

- O atendimento para tirar dúvidas dos estudantes será realizado de acordo com o horário
disponibilizado pelos(as) docentes, e, mediante prévio agendamento pelo estudante, via e-mail
ou pelo tópico agendamentos dentro da disciplina no moodle.

-Os atendimentos serão realizados de forma individual e/ou coletivo.

Conteúdo programático

● Legislação da Universidade para Elaboração do TCC
● Regimento Interno do Curso de Educação do Campo para elaboração do TCC
● Normas da ABNT
● Etapas para desenvolvimento do Projeto de TCC (definição da temática, da problemática e
dos objetivos, identificação do tempo e espaço de pesquisa, definição da metodologia e dos
instrumentos de pesquisa, elaboração do cronograma de atividades e referências
bibliográficas para desenvolvimento da temática - identificação de textos e pesquisas
relacionados à temática e problemática).

Avaliação
A avaliação, predominantemente qualitativa,  levará em conta:

N1. Nota individual obtida pela realização das atividades referentes às leituras;
N2. Nota individual obtida pela realização das atividades presenciais;
N3.Nota individual obtida pela realização das atividades on-line;
N4. Elaboração, entrega e apresentação das versões do projeto de pesquisa.

A nota final (NF) será composta da seguinte forma:

NF = (N1 + N2 +  N3+N4)/4

Frequência

- Será aprovado o aluno que obtiver nota igual ou superior a 6,0 e tiver frequência mínima
de 75%.

- De acordo com a Resolução n° 017/CUn/1997, Art, 70, § 2o - o aluno com frequência
suficiente (75%) e média das notas de avaliações do semestre entre 3,0 (três) e 5,5(cinco
vírgula cinco) terá direito a uma nova avaliação (Recuperação) no final do semestre. 
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Recuperação

- A recuperação da disciplina ocorrerá ao final do semestre

- No caso de alunos que ficarem em recuperação a média final será composta a partir da média
aritmética entre NF e a recuperação, da seguinte forma:

MFR = (NF + recuperação) /2.

-  A recuperação será as modificações exigidas no projeto de pesquisa.

Bibliografia Básica
MINAYO, M. C. S. (org.) Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Petropolis/RJ:
Vozes, 1994.
SEVERINO, Antônio J. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Ed. Cortez, 1985.
TRIVIÑOS, Augusto N.S. Introdução à pesquisa em Ciências Sociais : a pesquisa qualitativa
em educação. São Paulo: Atlas, 1987.

Bibliografia Complementar
GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo (orgs). Métodos de pesquisa - coordenado
pela Universidade Aberta do Brasil – UAB/UFRGS e pelo Curso de Graduação Tecnológica –
Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural da SEAD/UFRGS. Porto Alegre: Editora
da UFRGS, 2009. Disponível em: h�p://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf

Gil, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa/Antônio Carlos Gil. - 4. ed. - São Paulo :
Atlas, 2002 Bibliografia. ISBN 85-224-3169-8

UFSC. Biblioteca Universitária. Normatização de Trabalhos Acadêmicos. Disponível em:
h�ps://portal.bu.ufsc.br/normalizacao/

UFSC. Biblioteca Universitária. Repositório institucional. TCC Educação do Campo. Disponível
em: h�ps://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/7425

Cronograma:

Data Atividade

23/08 (4,5h/a) - Apresentação do Plano de Ensino e detalhamento do cronograma;
- Firmar acordos entre os professores e acadêmicos sobre a dinâmica da
disciplina;
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-Aspectos gerais do TCC e exemplificação de TCC do curso
https://educampo.grad.ufsc.br/acervo-de-tcc-edc/
-Tipos de pesquisas e normas;
- Fichamento com exemplo atividade no Moodle;
- Pensar em temas de pesquisa de interesse;

28/09 (9h/a) -Definição do Tema;
- Problema de pesquisa;
-Objetivos;
-Justificativa;
-Cronograma;

30/09 (13,5h/a) -Fundamentação Teórica (como e onde procurar e anotar as
referências/normas);
-Metodologia (procedimento de coleta e análise de dados);
-Conclusão;
-Referência;
-Envio da primeira versão do projeto de pesquisa  03/11

06/12 (18h/a) -Primeira versão do projeto de pesquisa;

08/12 (22,5h/a) - Detalhamento e melhorias do projeto de pesquisa e elaboração das
apresentações para o Seminário.

09/12 (27 h/a) - Apresentação dos projetos

12/12 (31,5h/a) -Normatização do trabalho científico; Conhecendo a ABNT; Plágio; A
orientação e o orientador;

14/12 (36h/a) -Orientação, modificações e melhoria dos projetos;
-Postagem dos trabalhos na versão final até  20 de dezembro.
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