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I

IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR

1.1 Natureza do componente: ( X )Disciplina ( )Atividades da prática 2 ( )Estágio Supervisionado
Obrigatório ( )Trabalho de Conclusão de Curso – TCC
1.2 Nome do componente: Monografia
CÓDIGO: 0301077– 1
CRÉDITOS:
08
CARGA HORÁRIA: 120
Pré-Requisito: Laboratório de Monografia

Código: 0301906-1
Curso: Pedagogia
Professor (a):

Período:

8º

Turno: Matutino/noturno

Ano/Semestre:

II EMENTA
O trabalho de conclusão de curso realizado através de pesquisa individual em temáticas relativas à área de
educação e do Curso de Pedagogia que discuta e reflita a prática pedagógica em espaços escolares e não
escolares.

III OBJETIVOS
- Refletir sobre as etapas de um trabalho monográfico;
- Discutir sobre as temáticas apresentadas para a realização da monografia;
- Informar as normas do TCC no Curso de Pedagogia;
- Desenvolver discussões acerca dos procedimentos metodológicos para a construção da monografia
- Apresentar as normas gerais exigidas pela UERN num TCC
- Organizar cronograma de orientações com alunos e orientadores;
- Organizar e acompanhar todo o processo de defesa das monografias.

IV CONTEÚDO
Unidade I: Sobre o trabalho monográfico
- o que é;
- etapas a cumprir;
- o projeto de pesquisa.
Unidade II: Normas do TCC no Curso de Pedagogia
- Normas gerais da construção do TCC;
- Normas da UERN sobre o TCC
- A ABNT
Unidade III: A construção da monografia e sua apresentação
- Cronograma de orientações
- Apresentação e discussão dos resultados junto ao orientador;
- Apresentação oral do trabalho final junto à banca examinadora
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Art. 53. O PGCC é o documento que explicita o papel de cada componente curricular no contexto geral da formação proposta
no projeto pedagógico de curso, e define a ação pedagógica do professor e do discente. (RCG (Resolução nº 05/2010 – CONSEPE –
10/02/2010).
Art. 54. Parágrafo único – É obrigatória a entrega até o término do semestre precedente, do PGCC pelo professor, para
aprovação pela Comissão de Projeto Pedagógico de Curso, bem como para a apresentação, discussão e disponibilização aos alunos no
primeiro dia de aula do semestre letivo.
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Art. 28. Parágrafo único – Essas atividades são específicas dos cursos de licenciatura no atendimento às DCN de Formação de
Professores.

V METODOLOGIA
Aulas expositivas, reflexões, leitura e interpretação de textos, apresentação oral dos trabalhos concluídos

VI PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Apresentação oral do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) junto à banca examinadora que irá avaliar o
trabalho escrito e emitirá um parecer final escrito em ata, de acordo com as normas exigidas no Curso de
Pedagogia, com data previamente estabelecida.

VII REFERÊNCIAS
BIANCHETTI, Lucídio ; MACHADO, Ana Maria Neto. A Bússola do escrever. Florianópolis: UFSC,
2002.
COSTA, Marisa Vorraber (org). Caminhos investigativos I. Belo Horizonte:
DP&A, 2001.
_________. Caminhos investigativos II. Belo Horizonte: DP&A, 2002.
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 19ª. Ed. São Paulo: Perspectiva, 2005.
SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 11ª. Ed. São Paulo: Martins Fontes: 2004.
SEVERINO, Antônio José. Metodologia do trabalho científico. 24 ed. São Paulo: Cortez, 2004.
TRIVIÑOS, Augusto N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em
educação. São Paulo: Atlas, 2007.
ZAGO, Nadir ; CARVALHO, Marília P. de; VILELA, Rita A. T.(orgs). Itinerários de pesquisa. Belo
Horizonte: DP&A, 2003.
Aprovado pela Comissão do PPC em _________/_________/________

_______________________________________
Professor(a):

_______________________________________
Chefe do Departamento de Educação
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