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OBJETIVO: Supervisionar o processo que leva à produção das monografias, organizando 

procedimentos administrativos junto à instituição.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Ciência do Regulamento de TCC.
- Entrega do projeto de TCC.
- Emissão de portaria de orientador/a acadêmico/a.
- Orientações gerais sobre redação de trabalhos científicos.
- Seminários de apresentação dos projetos.
- Entrega das notas pelos/as orientadores/as dos acadêmicos/as.

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

A supervisão do processo de produção do TCC neste terá como principal objetivo o avanço do

trabalho  em  relação  ao  projeto  inicial  de  TCC.  Esse  acompanhamento  será  avaliado  através  da

participação e desempenho nas seguintes tarefas:

1- Entrega do projeto de pesquisa inicial, acompanhado de plano de trabalho para o semestre;

2- Participação e apresentação do projeto específico de TCC, nos Seminários de Pesquisa 1;

3- Entrega de resenha sobre texto específico para uso e citação de referencial bibliográfico;

4- Entrega de plano de redação e de plano de trabalho para o semestre de Monografia II;

5- Participação e apresentação do trabalho desenvolvido durante o semestre, nos Seminários de

Pesquisa 2; 

TÉCNICAS UTILIZADAS
O conteúdo da disciplina será ministrado tendo por base: orientações sobre 

produção de trabalho científico e participação de seminários de pesquisa com apresentação, 
análise e debate sobre os projetos.

AVALIAÇÃO

● A avaliação terá 5 (cinco) notas com pesos diferentes:

EMENTA: Suporte pedagógico e administrativo ao/à acadêmico/a e ao/à orientador/a quanto ao 
processo de produção da Monografia.



Nota 1 – Projeto enviado por via digital – 12,5 % da nota final
Nota 2 – Apresentação e participação nos Seminários 1 – 12,5 % da nota final;
Nota 3 – Resenha sobre texto específico – 12,5%
Nota 4 -  Apresentação e participação nos Seminários 2 – 12,5 % da nota final
Nota 5 – Desempenho na produção do TCC atribuída pelo Orientador (a) – 50% da nota 
final. (Entrega do Trabalho Produzido no Semestre)

● O(a) estudante que não tiver obtido uma das notas acima terá o direito de receber conceito
“I”, desde que solicitado e justificado pelo(a) orientador(a) acadêmico até o dia 12 de 
maio.

● O(a) estudante que, ao final da disciplina, não tiver obtido mais de uma nota acima não 
terá o direito ao conceito “I” e estará reprovado. O que também ocorrerá caso, ao final do
semestre, não tenha orientador ou tenha evoluído muito pouco em relação ao projeto 
inicial.

CRONOGRAMA
DATA CONTEÚDO - ATIVIDADE

Abril
22 Apresentação da disciplina, regulamento do TCC e calendário do

semestre. Atenção com Portaria de nomeação de orientador/a.

29 A presentação e discussão sobre redação científica

Maio

07 Seminários 1: apresentação do projeto inicial de TCC

14 Seminários 1: apresentação do projeto inicial de TCC

21 Seminários 1: apresentação do projeto inicial de TCC

28 Seminários 1: apresentação do projeto inicial de TCC

Junho

Data segundo demanda

03 Atendimento individual presencial ou remoto

10 Atendimento individual presencial ou remoto
17 Atendimento individual presencial ou remoto
24   Atendimento individual presencial ou remoto

Julho

01 Seminários 2: trabalho produzido durante o semestre
08 Seminários 2:  trabalho produzido durante o semestre
15 Seminários 2: trabalho produzido durante o semestre (Data Limite para 

Entrega da Produção do Semestre)
22 Seminários 2: trabalho produzido durante o semestre
29 Notas atribuídas pelos orientadores – prazo final de entrega.

Agosto

01 Divulgação das notas finais
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