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PROGRAMA 

I - EMENTA 
Orientação técnico-metodológica para elaboração do trabalho final de Conclusão de Curso. 

 

II - OBJETIVOS 
- Acompanhar o desempenho acadêmico do aluno visando enriquecer a sua apropriação de conhecimentos e 

produção intelectual acerca do TCC. 

- Possibilitar o aprofundamento do projeto inicial sobre a temática do trabalho. 

- Ampliar o leque de bibliografias complementares relacionadas ao trabalho. 

- Orientar e estimular as etapas parciais da pesquisa articulando-as, potencializando e acelerando o processo de 

produção do aluno. 

III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade 1 
Orientações quanto ao aprofundamento da construção da problemática objeto de intervenção. Delimitação do objeto 

e análise da temática. 

Organização da pesquisa bibliográfica e documental. 

Unidade 2 
Delimitação e operacionalização dos procedimentos metodológicos. Orientações para 

operacionalizar o roteiro de entrevista ou questionário. Processo de observação empírica. 

Unidade 3 

Coleta de dados. 

Análise e revisão dos procedimentos metodológicos de coleta de dados. 

Unidade 4 
Sistematização dos resultados. 

Orientações sobre a organização, classificação e interpretação dos dados. Análise da produção 

dos resultados obtidos. 

 

IV - METODOLOGIA 

Procedimentos didáticos utilizados: 

- Procedimentos de leituras bibliográficas. 

- Leitura e análise da produção intelectual do aluno. 

 

V - AVALIAÇÃO 
A avaliação do TCC consistirá da média aritmética ponderada das notas atribuídas aos trabalhos intermediários, 

versão definitiva escrita e a sua apresentação oral de acordo com os pesos estabelecidos abaixo: 

a) Trabalhos intermediários - peso 2,0 (dois) 

b) Trabalho escrito - peso 6,0 (seis) 

c) Apresentação oral - peso 2,0 (dois) 
- Os trabalhos intermediários serão definidos e avaliados pelo professor orientador. 
- Avaliação da versão escrita do TCC, bem como a sua apresentação oral serão feitas por meio da média aritmética 

das notas atribuídas individualmente pelos componentes da Banca Examinadora (constituída pelo orientador mais 2 

professores ou pessoas com experiências e titulação na área de estudo do TCC). 
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