
PLANO DE ENSINO 

NOME DA DISCIPLINA: Trabalho de Conclusão do Curso CÓDIGO: 82 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

SEMESTRE: 8º 

PRÉ-REQUISITO: Pesquisa Aplicada à Matemática 2 

CARGA HORÁRIA TEÓRICA: 17h / 20 aulas CARGA HORÁRIA PRÁTICA: 17h / 20 aulas 

DOCENTE RESPONSÁVEL:  

 

EMENTA 

 

Trabalho de Conclusão do Curso. Relação orientando e orientador. O problema e os objetivos 

de uma pesquisa acadêmica. Fundamentação teórica da pesquisa. Dados, análises e 

resultados de uma pesquisa. Normatização da pesquisa.  

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

     Compreender especificidades inerentes ao desenvolvimento de um Projeto de Pesquisa 

buscando adequá-lo para o Trabalho de Conclusão do Curso.  

  

 Específicos: 

      Ao final desta Unidade Curricular, o aluno deve estar preparado para:  

 

● Entender a relação entre projeto de pesquisa e trabalho de conclusão do curso; 

● Refletir sobre a relação entre orientando e orientador; 

● Definir o problema de pesquisa e seus objetivos; 

● Identificar os aportes teóricos principais da pesquisa e sua relação com a investigação 

proposta; 

● Compreender a relação entre dados, análises e resultados; 

● Verificar a adequação da pesquisa à normatização técnica; 

● Apresentar o Trabalho de Conclusão do Curso como resultado da pesquisa. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 



I. O projeto de pesquisa 

1. Elaboração e desenvolvimento; 

2. A pesquisa como um Trabalho de Conclusão do Curso (TCC); 

3. As exigências para o TCC. 

 

II. A relação entre autoria (orientando) e orientação (orientador) no processo de 

elaboração de pesquisas acadêmicas 

1. O desafio de escrever monografia/dissertações/teses: como incrementar a quantidade e 

manter a qualidade? 

2. Como orientar pesquisa em tempos de pesquisas administrada? 

 

III. A estruturação do Trabalho de Conclusão do Curso: 

1. A estrutura do projeto enquanto texto; 

2. Os elementos pré-textuais e pós-textuais; 

3. Os fundamentos teóricos, os dados e os resultados e suas relações com as conclusões 

da pesquisa; 

 

IV. A normatização técnica: elementos necessários para um bom trabalho de pesquisa. 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

As atividades da disciplina contemplarão: 

● Encontros nos horários da disciplina para leitura, análises e discussão dos textos 

propostos; 

● Uma breve apresentação de cada aluno, sobre a sua proposta de pesquisa, expondo a 

real situação do trabalho; 

● Encontros entre cada aluno, o seu orientador e o professor de Trabalho de Conclusão 

do Curso para reflexão sobre o desenvolvimento da pesquisa; 

● Defesa Pública do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC). 

 



AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

     A avaliação será processual, contínua e formativa levando em consideração dois aspectos: 

um relativamente às atividades desenvolvidas na disciplina e o outro a avaliação feita pela 

banca examinadora na defesa pública do TCC.  

Quanto às atividades da disciplina serão observados: 

● A participação durante o estudo teórico; a capacidade de problematizar e pensar 

analiticamente; a clareza e a argumentação sobre os elementos teóricos estudados; 

a frequência, o comprometimento e a pontualidade referentes às atividades 

propostas;  

● A pertinência e a relevância da proposta de pesquisa para a área de estudo e a 

adequação ao perfil metodológico apresentado; 

● A segurança, tanto em termos teóricos quanto didáticos, durante a apresentação da 

pesquisa. 

 

     Cumprida essa etapa será marcada a defesa pública, quando a banca examinadora fará a 

avaliação final do Trabalho de Conclusão Curso. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

Notebook, projetor multimídia, lousa, pincel atômico, apagador, livros e artigos científicos. 
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