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PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Licenciatura em Química - campus João Pessoa 

DISCIPLINA: Trabalho de Conclusão de Curso I CÓDIGO DA DISCIPLINA: QUI.078 

PRÉ-REQUISITO: Não tem  

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [X]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 8° 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: -- PRÁTICA: 50 hs EaD: -- 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 hs CARGA HORÁRIA TOTAL: 50 hs 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Sérgio Ricardo Bezerra dos Santos 

 

EMENTA 

 

Trabalho de Conclusão de Curso. Definição. Pré-Projeto de Pesquisa – Apresentação de Modelo. 

Documentos Obrigatórios - A Ficha de Avaliação de TCC I. Informações sobre prazos. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral 

Elaborar, aplicar e obter os resultados da aplicação de um projeto de pesquisa sob a orientação de um 

professor orientador do curso de Licenciatura em Química do IFPB de modo a obter dados para a 

escrita de uma monografia a ser elaborada na disciplina TCC II. 

 

Específicos 

- Selecionar tema para um projeto a ser desenvolvido no semestre; 

- Auxiliar o aluno no encontro de um de um professor orientador mais afinado com o tema que será 

trabalhado no projeto; 

- Explicar o modelo de projeto a ser elaborado e aplicado; 

- Explicar sobre a obrigatoriedade de preenchimento do formulário de acompanhamento de TCC; 

- Mostrar como preencher a Ficha de Acompanhamento de TCC; 

- Apresentar prazos para protocolo de documentos obrigatórios; 

- Orientar sobre os encontros obrigatórios entre discente e professor orientador; 

- Apresentar as formas de avaliação do projeto e do discente. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Trabalho de Conclusão de Curso – O que significa. Documentos obrigatórios – A Ficha de 

Acompanhamento de TCC e o Pré-projeto de Pesquisa. Modelos para pré-projeto de pesquisa. 

Parâmetros a serem considerados no desenvolvimento do Pré-projeto. Prazos de apresentação de 

documentação obrigatória. Avaliação do TCC I. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

O aluno matriculado em TCC I será orientado a definir um tema para elaborar um pré-projeto de 

pesquisa, indicativo de sua  capacidade crítica e desenvolvimento cognitivo durante o curso. Definido 

o tema, o discente será orientado pelo professor responsável pela disciplina TCC I a buscar a 

orientação de um professor orientador mais afinado com seu projeto. Caso não tenha sucesso nesta 

ação, o professor responsável por TCC I solicitará à coordenação do curso a definição de um professor 

orientador. Finalizada esta etapa, o professor orientador, em parceria com o aluno, avaliará a 

aplicabilidade do projeto de pesquisa e dará as orientações necessárias para a finalização do pré-

projeto que será assinado pelo professor orientador e protocolado à coordenação de Química. O prazo 

para a escrita do pré-projeto é de 20 dias úteis a partir do início do semestre. O projeto protocolado 

deve ser desenvolvido no semestre e a avaliação final do discente será efetivada pelo professor 

orientador de acordo com a qualidade dos resultados e a dedicação do discente ao projeto. A avaliação 
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deverá constar na Ficha de Acompanhamento de TCC junto com as assinaturas do orientador e 

orientando indicando datas e conteúdos discutidos durante o semestre. Deverá ser realizado, no 

mínimo 1 encontro por mês. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 

[x] Quadro 

[x] Projetor 

[X] Vídeos/DVDs 

[x] Periódicos/Livros/Revistas/Links 

[  ] Equipamento de Som 

[x] Laboratório 

[x] Softwares:  

[ ] Outros:. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será contínua durante todos os encontros realizados entre o orientando e orientador. De 

acordo com o desenvolvimento do projeto o professor orientador avaliará a capacidade criativa, a 

dedicação e o domínio dos conhecimentos do discente sobre o tema escolhido. Ao final, o professor 

orientador realizará uma avaliação do aluno utilizando a Ficha de Acompanhamento de TCC I 

apresentando o resultado de sua avaliação. 
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OBSERVAÇÕES 

 

 


