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                                                                                                         Ficha 2 (variável)

         

 Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso II  Código: DCA038

 Natureza: 

 (  x  ) Obrigatória         

 (     ) Optativa

   ( x ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito: DCA031  Co-requisito:  Modalidade: (x) Presencial      (     ) Totalmente EAD     (     ) CH em EAD:
_______

 CH Total: 

 CH Semanal: 

 

Padrão (PD): 

 

Laboratório
(LB): Campo (CP): Estágio (ES): Orientada

(OR): 36
Prática Específica
(PE): 

Estágio de
Formação
Pedagógica (EFP):

EMENTA 

Métodos e técnicas de pesquisa. Planejamento, organização e desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Elementos
formais e metodológicos de pesquisa. Condução da pesquisa e comunicação dos seus resultados. Orientações. Apresentação e defesa do
TCC.

                                                                                                              PROGRAMA

Cronograma da Disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II – DCA 038 – 36h

Período: 03/05 à 14/08/2021

Programa Atividades assíncronas/síncronas

Atividade 1

- Apresentação da ementa e
cronograma

- Disponibilização dos documentos e
orientação para agendamento e
realização das defesas de TCC de
forma virtual

Entre os dias 03 à 07/05/2021

 

Atividade síncrona no dia 07/05/2021 das
8:30 às 9:30h. Para dúvidas e
orientações a respeito das defesas de
TCC.

Atividade 2

- Disponibilização dos documentos e
orientação para agendamento e
realização das defesas de TCC de
forma virtual

Semana de 10 à 14/05/2021

 

Atividade 3

- Disponibilização dos documentos e
orientação para agendamento e

Semana de 17 à 21/05/2021
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orientação para agendamento e
realização das defesas de TCC de
forma virtual

 

Atividade 4

- Disponibilização dos documentos e
orientação para agendamento e
realização das defesas de TCC de
forma virtual

Semana de 24 à 28/05/2021

 

Atividade 5

- Disponibilização dos documentos e
orientação para agendamento e
realização das defesas de TCC de
forma virtual

Semana de 31/05 à 02/06/2021

 

Atividade 6

- Disponibilização dos documentos e
orientação para agendamento e
realização das defesas de TCC de
forma virtual

Semana de 07 à 11/06/2021

 

Atividade 7

- Disponibilização dos documentos e
orientação para agendamento e
realização das defesas de TCC de
forma virtual

Semana de 14 à 18/06/2021

 

Atividade síncrona no dia 18/06/2021 das
8:30 às 9:30h. Para dúvidas e
orientações a respeito das defesas de
TCC.

Atividade 8

- Disponibilização dos documentos e
orientação para agendamento e
realização das defesas de TCC de
forma virtual

Semana de 21 à 25/06/2021

 

Atividade 9

- Disponibilização dos documentos e
orientação para agendamento e
realização das defesas de TCC de
forma virtual

Semana de 28/06 à 02/07/2021

 

Atividade 10

- Disponibilização dos documentos e
orientação para agendamento e
realização das defesas de TCC de
forma virtual

Semana de 05 à 09/07/2021

 

Atividade 11

- Disponibilização dos documentos e
orientação para agendamento e
realização das defesas de TCC de
forma virtual

Semana de 12 à 16/07/2021

 

Atividade síncrona no dia 16/07/2021 das
8:30 às 9:30h. Para dúvidas e
orientações a respeito das defesas de
TCC.

Atividade 12

- Disponibilização dos documentos e
orientação para agendamento e
realização das defesas de TCC de
forma virtual

Semana de 19 à 23/07/2021

 

Atividade 13

- Disponibilização dos documentos e
orientação para agendamento e

Semana de 26 à 30/07/2021
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orientação para agendamento e
realização das defesas de TCC de
forma virtual

 

Atividade 14

- Disponibilização dos documentos e
orientação para agendamento e
realização das defesas de TCC de
forma virtual

Semana de 02 à 06/08/2021

 

Atividade 15

- Disponibilização dos documentos e
orientação para agendamento e
realização das defesas de TCC de
forma virtual

Semana de 09 à 13/08/2021

Prazo final para entrega da versão
final de TCC e demais
documentações é 13/08/2021

  

OBJETIVO GERAL

Auxiliar o aluno no planejamento, organização e desenvolvimento da pesquisa científica, bem como na elaboração escrita e apresentação oral
do Trabalho de Conclusão de Curso.

OBJETIVO ESPECÍFICO

- Conhecer elementos formais e metodológicos da pesquisa científica;

- Desenvolver capacidade de leitura e síntese de texto técnico científico;

- Desenvolver escrita formal para elaboração de projetos e monografias;

- Praticar a apresentação em público.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

Reunião virtual via plataforma Teams com os acadêmicos para orientá-los sobre as normas e regulamento dos trabalhos de conclusão de
curso, bem como os prazos e documentos necessários para defesa dos TCCs;

Orientação na elaboração do trabalho de conclusão de curso, realizada em conjunto com o professor orientador, desde o levantamento e
fechamento bibliográfico para fundamentação teórica até o desenvolvimento dos tópicos: introdução, objetivos, materiais e métodos,
resultados esperados, cronograma e referências bibliográficas. Orientação da escrita de acordo com as normas de trabalhos acadêmicos da
UFPR.

a) sistema de comunicação: A disciplina será ministrada por atividades assíncronas. A atividade será dialogada com apoio de material
audiovisual utilizando a plataforma Teams. A comunicação com a turma será feita via e-mail, WhatsApp e Teams, nos quais também será
possível contactar o docente para esclarecimento de dúvidas do conteúdo.

b) modelo de tutoria: o professor será o próprio tutor.

c) material didático para as atividades de ensino: Ver bibliografia.

d) infraestrutura tecnológico, científico e instrumental necessário à disciplina: não se aplica.

e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes: não se aplica.

f) identificação do controle de frequência das atividades. Não se aplica.

g) indicação do número de vagas:  20 vagas

h) Carga Horária semanal para atividades síncronas e assíncronas: todas atividades assíncronas (32h) com eventuais atividades síncronas
(3h) para sanar dúvidas.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

Será critério de avaliação da disciplina:

- a apresentação da Monografia do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na forma de seminário apresentado de forma virtual, perante uma
banca examinadora composta por três membros em data a ser definida pelo orientador e orientado e agendada pelo orientador por
Plataformas de conferências/reuniões (Teams, Zoom, Meet, etc.);

- entrega da forma escrita do Trabalho de Conclusão de Curso deve ser 15 dias após a data de defesa do mesmo em formato
pdf via email.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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Manual de Normalização de Documentos Científicos. Universidade Federal do Paraná. Sistemas de Bibliotecas. Editora UFPR.
disponível em: https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/45654

De SOUZA, M. A. Elaboração de projeto, TCC, dissertação e tese: uma abordagem simples, prática e objetiva. 2. ed. São Paulo: Atlas,
2014. Acesso por: https://minhabiblioteca.ufpr.br/biblioteca/

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M.; Fundamentos de metodologia científica. 8º Edição, São Paulo: Editora Atlas, 2017. 368p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MEDEIROS, J. B. Português instrumental. 10º Edição. São Paulo: Atlas, 2014. 560p.

MATIAS-PEREIRA, J. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica.  4º Edição, Editora Atlas. 2016. 216p.

MARCONI, M. de; LAKATOS, D. S. Metodologia do Trabalho Científico. 8º Edição, São Paulo:  Editora Atlas, 2017. 256p.

TOMASI, C.; MEDEIROS, J. B. Redação de artigos científicos. 1º Edição, Editora Atlas. São Paulo. 2016. 304p.

MARTINS, G. de ANDRADE. Estudo de caso: uma estratégia de pesquisa. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2008, 120p.

NÓBREGA, M. H. da. Como fazer apresentações em eventos acadêmicos e empresariais: linguagem verbal, comunicação corporal
e recursos audiovisuais. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2009, 168p.

                                *OBS: ao assinalar a opção CH em EAD, indicar a carga horária que será à
distância.

Documento assinado eletronicamente por VIVIAN CARRE MISSIO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 14/04/2021, às 18:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LAERCIO AUGUSTO PIVETTA, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AGRONOMICAS / SP, em 15/04/2021, às 21:31,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3442708 e
o código CRC E28D802B.
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