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EMENTA

Orientação na elaboração do projeto de 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 do Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia. 

OBJETIVOS

Geral 

Desenvolver capacidade de leitura e síntese de texto técnico científico 

Específicos 

 

- Elaborar projetos que se enquadrem nas áreas de atuação do tecnólogo em alimentos; Desenvolver capacidade de leitura e

síntese de texto técnico científico; 

- Desenvolver escrita formal para elaboração de projetos e monografias;

- Praticar a apresentação em público. 

CONTEÚDO PROGRAMATICO

1 Trabalho de Conclusão de curso;

2 Normas institucionais para elaboração de TCC;



3 Normas ABNT;

4 Fabricação, Falsificação e Plágio;

5 Metodologia da pesquisa;

6 Estudos de revisão e de campo;

7 Levantamento de referências bibliográficas;

8 Coleta e análise de dados em pesquisa de campo;

9 Coesão e coerência textual na argumentação científica;

10 Apresentação de trabalhos científicos;

11 Aplicação de recursos para apresentação de trabalhos científicos.

METODOLOGIA DE ENSINO

Para alcançar os objetivos da disciplina serão utilizados procedimentos didáticos que visem  superar a fragmentação do

conhecimento por meio do diálogo, da problematização e do desafio de se conhecer mais o mundo e suas relações complexas.

Para isto, serão vivenciadas, no decorrer deste processo, atividades que possibilitem a emancipação do aluno na busca do

conhecimento e o desenvolvimento de ações pedagógicas que possibilitem a construção conjunta

(professor – alunos) de todas as etapas do processo de ensino e aprendizagem. Procedimentos didáticos a serem utilizados: 

- Aula expositiva dialogada 

 - Estudos de Textos 

 - Estudos dirigidos 

-  Orientação do TCC

RECURSOS DIDÁTICOS

[ x] Quadro

[ x] Projetor

[ x] Vídeos/DVDs

[ ] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[ ] Equipamento de Som

[ x] Laboratório

[ x] Softwares²

[ ] Outros³

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação de aprendizagem dos discentes consistirá em realização de prova escrita, trabalho  de pesquisa individual,

apresentação de seminários (em equipe), relatórios de aulas práticas, participação em discussões temáticas em sala de aula.

As avaliações ocorrem distribuídas ao longo do semestre letivo, sendo: duas prova discursiva   peso (100);05 exercício peso

 (20), ou apresentação de relatório peso: (50) e ou uma pesquisa bibliográfica com tema selecionado

peso  (50). 
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