
PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do Componente Curricular: Trabalho de Conclusão do Curso 

Curso: LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

Disciplina/Semestre: 7º 

Carga Horária: 80 h/r Horas Teóricas: 80 h/r Horas Práticas: 0 

Docente Responsável:  

EMENTA 

Trabalho de pesquisa. A elaboração do projeto de pesquisa. A pesquisa para o discente. 
As orientações acadêmicas na construção do projeto de pesquisa. O educador frente a 
pesquisa científica. 

PRÉ-REQUISITOS  

Pesquisa em Matemática 

OBJETIVOS 

 Vivenciar todas as fases da produção e apresentação de uma pesquisa científica 
possibilitando experiência e amadurecimento.  

 Organizar dados teóricos e instrumentos metodológicos necessários para a elaboração 

científica;  

 Fornecer as principais noções e diretrizes acerca da estruturação e dos 
procedimentos básicos para a realização do Trabalho de Conclusão de Curso. 
Elaborar o projeto da Monografia sob a orientação de um Professor levantando a 
bibliografia necessária. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. O Trabalho de Conclusão de Curso. 

o Levantamento bibliográfico para fundamentação teórica  

o O Fichamento no estudo bibliográfico 

o Construção da questão diretriz da pesquisa 

o Escolha do tipo de pesquisa 

2. Construção das etapas do projeto 

o Introdução  

o Objetivos  

o Materiais e métodos 

o Resultados esperados e resultados alcançados 

o O cronograma 

o As referências bibliográficas. 

3. O ajuste da escrita e das normas de trabalhos acadêmicos. 

4. A apresentação e a defesa do Trabalho de Conclusão de Curso. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

As aulas serão desenvolvidas em forma de orientação para elaboração do Trabalho de 
Conclusão de Curso, onde em conjunto (orientador – orientando) será  escolhido o tema 
do trabalho com a identificação do problema a ser pesquisado, seu objeto, abrangência e 
profundidade, com explicitação dos aspectos a serem investigados e analisados na 
pesquisa, bem como a relevância do tema em termos de contribuição científica e/ou 
social. As fontes bibliográficas devem permitir o posicionamento claro do objeto de 



pesquisa, permitindo a fundamentação teórica. Todo o desenvolvimento da disciplina terá 
como meta principal a construção e conclusão da pesquisa definida como trabalho de 
conclusão do courso do aluno (orientando). 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

A avaliação será pautada com base no desenvolvimento do Projeto e redação do esboço 

do Trabalho. Considerando que o Trabalho de Conclusão de Curso é realizado em etapas 

sucessivas e eliminatórias, a avaliação será a soma da nota do Orientador e Professor da 

Disciplina TCC + nota da banca examinadora. A nota será atribuída somente após a 

apresentação da banca final ao termino e entrega do TCC dentro dos padrões exigidos 

pelas acadêmicas. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Utilização do quadro para exposição do assunto e do laboratório (ou sala)  para exercícios 
práticos e apresentações. 
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