
 

 

 

 

 
 
 

 
 

EMENTA 

Acompanhamento e controle das atividades desenvolvidas na disciplina. Orientação para o 
desenvolvimento, testes e integração dos projetos. Acompanhamento e controle das atividades. 
Avaliação e apresentação do Trabalho de Conclusão. 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 Articular o conjunto de conhecimentos teórico-práticos que foram objeto de estudo ao 
longo do curso. 

 Desenvolver o raciocínio lógico a realização da pesquisa a partir do projeto de pesquisa 
elaborado; 

 Executar e finalizar o percurso metodológico frente à questão de pesquisa. 

 Discutir o percurso do trabalho de pesquisa apoiado no referencial teórico eleito. 

 Apropriar-se de posturas de apresentação e defesa pública de trabalhos; 
 

 

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-METODOLÓGICA 

BIMESTRE CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS METODOLOGIAS PREVISTAS 

Primeiro 

Bimestre 

Acompanhamento e controle das atividades 

desenvolvidas na disciplina. Orientação para 

o desenvolvimento, testes e integração dos 

projetos, qualificação da pesquisa. 

Encontros semanais de orientação, 

apresentação das pesquisas e supervisão 

do andamento de cada trabalho. 

Segundo 

Bimestre 

 

Acompanhamento e controle das atividades. 

Avaliação e apresentação do Trabalho de 

Conclusão. 

Encontros semanais de orientação, 

apresentação das pesquisas e supervisão 

do andamento de cada trabalho. 

AVALIAÇÂO  

CURSO PROFESSOR DISCIPLINA 

Sistemas de Informação Junior Marcos Bandeira Trabalho de Conclusão de Curso II 

PERÍODO ANO CARGA HORÁRIA 

Oitavo 2018 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  



 

 

A avaliação é feita em duas etapas. 

A primeira etapa da pesquisa será avaliada pelo grupo de pesquisa no final do primeiro 

bimestre. Será feita qualificação da pesquisa através de apresentação do resultado 

intermediário da pesquisa para o grupo. Como resultado intermediário o estudante deve 

demonstrar o artigo já com os seguintes itens: Título, identificação do acadêmico e professores 

orientadores, introdução, revisão bibliográfica, resultados parciais e bibliografias. 

A qualificação ocorrerá através da apresentação da pesquisa para os seus orientadores do 

grupo de pesquisa, com duração de 15 minutos para o estudante e mais 10 minutos para 

considerações e atribuição da nota que será de 0,0 a 10,0 e valerá para o primeiro bimestre. 

Desta nota, 60% corresponderá a avaliação da parte escrita e 40% da apresentação do 

estudante.  

A primeira etapa corresponderá a 40% da nota do semestre. 

A segunda etapa da pesquisa deverá finalizá-la e produzir o artigo científico. Nesta etapa o 

artigo deverá ser apresentado. A apresentação será feita de forma oral pelo estudante para o 

grupo de pesquisa no qual está alocado. Nesta etapa a avaliação corresponderá a 60% do 

trabalho escrito e 40% para apresentação do estudante. 

Será considerado aprovado o estudante que obtiver média igual ou superior a sete (7.0) e ter 

participado de no mínimo duas orientações mensais.  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

De acordo com a área que está relacionada a pesquisa.  

 

 

 

LEITURA COMPLEMENTAR (APROFUNDAMENTO) 

De acordo com a área que está relacionada a pesquisa. 

Balsas, ___/___/___ 

                           
                                                                       Junior Marcos Bandeira           Maria Cecília de Melo Silva 
  Professor da Unidade Curricular               Coordenador do Curso            Direção Acadêmica 
 

 

ANEXO I – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

DATA ATIVIDADES TIPO DA AULA 



 

 

Agosto 

Desenvolvimento, sob orientação, do Trabalho 

de Conclusão de Curso de acordo com projeto 

de pesquisa, as normas da ABNT e do Manual 

seguido pela IEs. 

Supervisionada, sob forma de 

orientação através dos grupos de 

pesquisa e supervisão do trabalho de 

conclusão. 

Setembro 

Desenvolvimento, sob orientação, do Trabalho 

de Conclusão de Curso de acordo com projeto 

de pesquisa, as normas da ABNT e do Manual 

seguido pela IEs. 

Supervisionada, sob forma de 

orientação através dos grupos de 

pesquisa e supervisão do trabalho de 

conclusão 

Outubro 

Desenvolvimento, sob orientação, do Trabalho 

de Conclusão de Curso de acordo com projeto 

de pesquisa, as normas da ABNT e do Manual 

seguido pela IEs. 

Supervisionada, sob forma de 

orientação através dos grupos de 

pesquisa e supervisão do trabalho de 

conclusão 

Novembro 

Desenvolvimento, sob orientação, do Trabalho 

de Conclusão de Curso de acordo com projeto 

de pesquisa, as normas da ABNT e do Manual 

seguido pela IEs. 

Supervisionada, sob forma de 

orientação através dos grupos de 

pesquisa e supervisão do trabalho de 

conclusão 

 

 

  

1. DISCIPLINA: Trabalho de Conclusão de Curso II 2. PERÍODO LETIVO  

3. PROFESSOR: Junior Marcos Bandeira 

4. CURSO: Sistemas de Informação 

5. SEMESTRE E PERÍODO: Oitavo período 6. CARGA HORÁRIA: 80 

MÊS  

Julho 
As atividades propostas para compensação de ausência serão definidas pelo grupo 
de pesquisa onde o estudante estará vinculado.  

Agosto 
As atividades propostas para compensação de ausência serão definidas pelo grupo 
de pesquisa onde o estudante estará vinculado. 

Setembro 
As atividades propostas para compensação de ausência serão definidas pelo grupo 
de pesquisa onde o estudante estará vinculado. 

Outubro 
As atividades propostas para compensação de ausência serão definidas pelo grupo 
de pesquisa onde o estudante estará vinculado. 

Novembro 
As atividades propostas para compensação de ausência serão definidas pelo grupo 
de pesquisa onde o estudante estará vinculado. 

 

 

PLANO DE COMPENSAÇÃO DE AUSÊNCIA 

PLANO DE COMPENSAÇÃO DE AUSÊNCIA 
 


