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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: Laboratório de monografia
CÓDIGO: 0301906-1
CRÉDITOS: 03
CARGA HORÁRIA: 45h
Pré-Requisito: xxxx
Código: xxxx
Curso: Pedagogia
Período: 7º
II EMENTA
Pesquisa Educacional. Socialização de Estudos e pesquisas. Troca de experiências. Etapas de um Projeto de
Pesquisa. Projeto de monografia.
III OBJETIVOS
• Geral: Elaborar projeto de monografia considerando as normas da ABNT.

• Específicos:

- Delimitar objeto de estudo para a elaboração de um trabalho monográfico;
- Aproximar o objeto de estudo das linhas das pesquisas desenvolvidas nos grupos de Pesquisas da
Faculdade de Educação da UERN;
- Iniciar o processo de definição do referencial teórico-metodológico para a elaboração do trabalho
monográfico;
- Sistematizar e apresentar o projeto de monografia.

IV CONTEÚDO
1. Monografia científica: conceitos básicos;
2. Manual de trabalho de conclusão de curso da UERN;
3. Pesquisa: conceitos, procedimentos e tipologias;
4. A lógica de construção de um projeto de pesquisa no campo educacional
V METODOLOGIA
Aulas expositivas, leituras de textos, discussões em grupo (debate), construção do projeto de monografia, a
partir dos seguintes procedimentos:
1. Narrativas, orais e escritas, das experiências vivenciadas no decorrer do curso;
2. Discussão das temáticas emergentes das experiências vividas aproximando-as das contemporâneas
necessidades formativas requeridas ao Pedagogo;
3. Apresentar os objetos de estudo, as linhas dos grupos de pesquisa e os docentes membros, articulando
com o material elaborado pelos alunos;
4. Apresentar as etapas de um projeto de pesquisa;
5. Socialização da versão inicial do projeto de pesquisa;
6. Recebimento do projeto de pesquisa
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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.

VI PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
O processo avaliativo dos estudantes será mediante participação reflexiva e pertinente durante as aulas,
individual e em grupo, qualidade e empenho na produção relativa ao seu Projeto de Monografia. O conceito
final do laboratório de monografia se pautará nos seguintes aspectos:
frenquência, pontualidade, cumprimento das etapas definidas no cronograma, coerência entre as atividades
apresentadas e os objetivos propostos.
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VIII OUTRAS OBSERVAÇÕES
Aprovado pela Comissão do PPC em _________/_________/________

_______________________________________
Chefe do Departamento de Educação
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