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Plano de Disciplina

1. Identificação da Disciplina

1.1 Nome da Disciplina:

1.2 Pré-Requisito:

1.3 Carga Horária:

1.4 Período:

1.5 Núm. de Créditos

1.6 Curso:

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE

CURSO - TCC

Estágio Supervisionado I, II e III

67 horas/ aula

8o

4 Aulas/ Semana

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA

2. Ementa
Síntese e expressão da totalidade da formação profissional através de elaboração da Mono-

grafia, seja de natureza teórica ou prática, relacionada, preferencialmente, ao campo de

estágio ou projetos de pesquisas desenvolvidos. Apresentação do trabalho de conclusão de

curso omunidade acadêmica .

3. Objetivos da Disciplina
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3.1 Geral:

Elaborar monografia (TCC) a partir da experiência de estágio, de temáticas desenvolvi-

das em atividades de pesquisa ou de questões teóricas vinculadas a uma das seguintes

áreas: Matemática, Matemática Aplicada ou Educação Matemática.

3.2 Específicos:

• Realizar leituras subsidiárias e/ou pesquisa de campo, de acordo com projeto de

monografia anteriormente elaborado.

• Selecionar um tema e estabelecer correlação deste com o ambiente profissional da

habilitação.

• Identificar um assunto que mereça ser abordado, por conta de sua relevância, e

que tenha condições de ser formulado, delimitado e desenvolvido com os recursos

disponíveis.

• Desenvolver competências e habilidades relativas ao diagnóstico, nvestigação, nálise

e esolução de problemas.

• Redigir a monografia (TCC), observando as regras da ABNT e regulações internas

do IFPB.

• Possibilitar o acompanhamento e o controle das práticas desenvolvidas pelos alunos,

na própria escola ou nas instituições parceiras, permitindo a verificação do desem-

penho dos alunos e auxiliando-os, sempre que necessário.

4. Conteúdo Programático

4.1 Introdução ao estudo de projetos de pesquisa, trabalhos técnico-científicos acadêmicos,

monografias, relatórios de estágio supervisionado e outros.

4.2 Orientação e acompanhamento da produção da monografia (TCC)

4.3 Identificação de problemas encontrados durante o processo de produção da monografia

(TCC) e proposição de possíveis soluções para os mesmos.

4.4 Orientação ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) - monografia - exposição de um

problema ou assunto específico, investigado cientificamente, sem originalidade, mas em
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profundidade.

4.5 Elementos pré-textuais do TCC: capa, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória,

agradecimentos, epígrafe, resumo, listas, sumário.

4.6 Elementos textuais do TCC: introdução-tema, problema, hipóteses, objetivos gerais e

específicos, justificativa, metodologia, problemas (diagnóstico situacional), hipóteses

(proposições), referencial teórico, apresentação e análise dos dados, considerações finais

4.7 Elementos pós-textuais: referências, apêndices e anexos.

5. Metodologia de Ensino

A metodologia das aulas constará de aulas expositivas/participativas, atividades individuais

e em grupo, debates, dinâmicas de grupo, simulações, estudos de caso, análise e desenvolvi-

mento de textos.

Durante o semestre, o aluno deverá desenvolver sua monografia sob a orientação de um

professor do Departamento de Matemática do IFPB Campus Cajazeiras ou de um professore

de outras IES conveniadas com o IFPB.

No desenvolvimento da monografia, o aluno deverá abordar, de modo sistemático, um tema

específico, não necessariamente inédito.

O aluno lançará mão de recursos como leitura e discussão da bibliografia a serem utilizados

no processo de construção da monografia e contará, para tanto, com a orientação do professor

de TCC e do professor orientador.

As orientações do professor de TCC poderão ser realizadas de forma coletiva ou individual,

sempre que isto se mostrar necessário.

6. Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem

Será realizada com base na monografia, entregue ao final do semestre, além do desempenho

do aluno na defesa pública de seu trabalho.

A avaliação será realizada por uma banca examinadora, composta por três (03) membros,

dentre os quais o orientador e co-orientador, quando houver, e ocorrerá na presença do

graduando, que terá tempo pré-definido para a sua apresentação.
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7. Recursos Didáticos

Data-Show. Notebook. Aparelho de dvd. Material fotocopiado.

8. Bibliografia

8.1 Básica:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação

e documentação - citações em documentos. Rio de Janeiro, 2002a.

. NBR 10520: informação e documentação: referências - elaboração. Rio

de janeiro, 2002b.

. NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos - ap-

resentação. Rio de Janeiro, 2006.

BARROS, A. de J. Projeto de pesquisa: propostas metodológicas. Petrópolis:

Vozes, 1997.

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 2002.

MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Metodologia do trabalho científico: proced-

imentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos

científicos. São Paulo: Atlas, 2001.

.Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2005.

RUIZ, João Olavo. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. São

Paulo: Atlas, 2002.

SILVA, A.M.; PINHEIRO, M.S.F.; FRANÇA, M.N. Guia para normalização de

trabalhos técnico-científicos: projetos de pesquisa, trabalhos acadêmicos, dis-

sertações e teses. Uberlândia: UFU, 2005.

8.2 Complementar:

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M.E.D.A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas.

São Paulo: EPU, 1986.

THIOLLENT, M. Metodologia da Pesquisa-ação. Autores Associados, 1992.
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Plano de Ensino aprovado em Reunião do Colegiado do Curso.
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