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 Disciplina: Trabalho de Conclusão do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas I  Código: DSH050

 Natureza: 

 (  x  ) Obrigatória         

 (     ) Optativa

   (   X ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

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

 CH Total:36

 CH
Semanal:
02H

 

Padrão
(PD): 

 

Laboratório
(LB): 

Campo
(CP): 

Estágio
(ES): 

Orientada
(OR): 36

Prática
Específica
(PE): 

Estágio de
Formação
Pedagógica
(EFP):

Extensão
(EXT):

Prática Como
Componente
Curricular
(PCC): 

DOCENTE RESPONSÁVEL: JUCELINO CORTEZ

e-MAIL: jucelinocortez@gmail.com

VAGAS: 30

Cronograma:

Início: 03/05/2021

Fim: 

Atividades a serem agendadas

 

EMENTA 

 

Desenvolvimento das primeiras etapas de uma pesquisa sobre assunto de interesse, que integre conhecimentos adquiridos no curso.

 

                                                                                                              PROGRAMA

A disciplina não é ministrada por um único professor, tratando-se de orientações individuais com orientadores a serem escolhidos e
aprovados no Colegiado do Curso.

OBJETIVO GERAL

 

Construção do projeto de pesquisa do trabalho final de curso.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 

Construção do projeto de pesquisa do trabalho final de curso.

 

 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

- Início das atividades didáticas: 03/05/2021;

 

- Finalização das atividades didáticas: 30/09/2021;

 

- Todas as atividades da disciplina serão realizadas de forma remota, utilizando a plataforma Microsoft Teams para as atividades síncronas e
a plataforma UFPR Virtual para as atividades assíncronas;

 

- Os encontros síncronos ocorrerão nas segundas-feiras, das 17h às 19h;

 

 

Justificativa de oferta em regime de Ensino Emergencial Remoto

 

Esta disciplina é ofertada em regime presencial, mas considerando as restrições impostas pelo quadro pandêmico que o país se encontra e
dessa forma, visando atender as resoluções para a oferta de disciplinas em modelo remoto, a disciplina de Estágio Supervisionado de
Docência em Física II será ofertada em um formato híbrido, com atividades síncronas e assíncronas. A oferta da disciplina nesse modelo se
justifica pela necessidade de distanciamento, pela ausência de atividades presenciais nas escolas de educação básica e também pela
necessidade de desenvolvermos, junto aos acadêmicos, a aproximação com o ensino remoto e com as metodologias e ferramentas voltadas
para esse modelo.

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO

 

A avaliação será feita pelo (a) professor (a) orientador (a) seguindo os critérios estabelecidos no Regimento do TCCC presente no PPC do
Curso de Licenciatura em Ciências Exatas.

Não caberá, nestas disciplinas, exame final ou a segunda avaliação final.

É assegurado ao aluno: o direito à revisão do resultado das avaliações escritas, nas condições previstas no artigo 105 da Resolução 37/97; e
à segunda chamada, nas condições previstas no artigo 106 da Res. 37/97.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)

 

(A critério do (a)  orientador (a))

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)

 

(A critério do (a)  orientador (a))
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Documento assinado eletronicamente por TIAGO VENTURI, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE SOCIAIS E HUMANAS, em 14/04/2021, às 16:40, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3442201 e
o código CRC 260BD2E8.
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