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PLANO DE ATIVIDADES REMOTAS 
Componentes Curriculares 2020-1 (em 2020-2) 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O Curso de Licenciatura em Educação do Campo foi aprovado pela Resolução 339/CONSEA, de junho de 2014, 
retificada pela Resolução 341/CONSEA, de 24 de julho de 2014. Autorizado pela portaria do Ministério da 
Educação n° 646 de 30 de outubro de 2014, publicada no Diário Oficial da União no dia 03 de novembro de 
2014. Estabelece diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de 
atendimento da Educação Básica do Campo e pela Resolução Nº 2, de 1º de julho de 2015, do CNE/MEC, que 
define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior. 

Disciplina/Unidade 
Curricular

Código Habilitação Turma

TCC DAE00012 Ciências Humanas VIII Período

Carga Horária 
Tempo Universidade

Carga Horária 
Tempo Comunidade

Carga Horária Total Pré-Requisito

30 horas 15 horas 45 horas Não há

Período Letivo: 2020-1 Período de Aulas: 13/10/2020 a  15/12/2020

Docente: Santiago Silva de Andrade

EMENTA

Orientar o aluno no processo de elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, na modalidade artigo 
científico a partir da experiência vivenciada no projeto de intervenção na realidade dos estudantes do campo. O 
artigo deverá estar de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e as normas 
constantes no Regulamento do projeto político-pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências Humanas e 
Sociais e do Curso de Ciências da Natureza

OBJETIVOS
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Objetivo Geral 
Fornecer subsídios metodológicos para a confecção do trabalho de conclusão de curso, em suas diversas 
etapas 

Objetivos Específicos 

- Discutir os diversos elementos que devem compor o TCC e como eles se articulam entre si; 
- Demonstrar como se constrói cada um desses elementos;  
- Analisar os projetos de pesquisas dos discentes, orientando a sua confecção formal de acordo com as 

regras acadêmicas vigentes 

METODOLOGIA
Descrição da metodologia de trabalho, estratégias e recursos de desenvolvimento do componente curricular. Com especial atenção, 
conforme determina a Resolução 254/2020/CONSEA, para a explanação das aulas e atividades realizadas de forma online/remota, 
síncronas ou assíncronas; e para a exposição das ferramentas a serem utilizadas, destacando, dentre elas, os meios/dispositivos 
tecnológicos (vídeo, site, plataforma virtual, chats, e-mail etc.) e suas respectivas formas e regras de uso. 

Das 80 horas/aula da disciplina, já foram ministradas 35 horas aula (antes da pandemia), sendo 30 horas aulas de 
Tempo Universidade (TU) e 5 horas de Tempo Comunidade (TC). Nesse sentido, para atingir 100% da carga 
horária total, será ministrada 45 horas/aula. Nas atividades síncronas, será utilizada a ferramenta Google Meet. 
Já, nas atividades assíncronas (TU ou TC), serão utilizadas as ferramentas: SIGAA e exercícios.    

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Descrição dos procedimentos e critérios adotados para avaliação do processo de ensino-aprendizagem  do componente curricular, em 
consonância com seus objetivos e a metodologia de trabalho, especialmente quanto ao ambiente de aprendizagem de forma online/remota. 

O rendimento na disciplina será avaliado por meio de duas avaliações: A primeira avaliação (N1) será a 
construção de uma quadro teórico-metodológico referente ao projeto de TCC do discente avaliado. A segunda 
avaliação será a apresentação da versão final do projeto de TCC. 

N = (N1+N2)/2 

O discente que obtiver média final inferior a 60 (sessenta) terá direito a uma avaliação repositiva. A Repositiva 
será realizada com toda a matéria do semestre e considerar-se-á aprovado, após a avaliação, o discente que 
obtiver média igual ou superior a 60 (sessenta). 

A não realização de alguma avaliação no decorrer do semestre implica em não obtenção da nota na mesma, 
impossibilitando o caráter de reposição por meio da nota obtida na avaliação repositiva (Resolução 251/
CONSEPE, de 27/11/97). 

CRONOGRAMA

Data
Horário

Descrição de Atividades Síncronas
Início Final
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* Inserir o número de linhas necessárias para evidenciar as aulas/atividades, explicitando na descrição  o conteúdo a abordar. Inserir as aulas ministradas até 
18/03/2020, discriminando aulas de Tempo Universidade de Tempo Comunidade. 

* Inserir o número de linhas necessárias para evidenciar as aulas/atividades assíncronas, explicitado na descrição o conteúdo a abordar. 

15/10/2020 16:00 h 18:00 h Explicação de como as atividades ocorrerão. Apresentação dos elementos fundamentais 
de um projeto de TCC e de um TCC

22/10/2020 16:00 h 18:00 h  Como fazer uma introdução. Como fazer um quadro teórico

29/10/2020 16:00 h 18:00 h  Como fazer um quadro metodológico 

19/11/2020 16:00 h 18:00 h  Desenvolvimento e argumentação em um TCC. Entrega da avaliação N1

26/11/2020 16:00 h 18:00 h Conclusão e apresentação de resultados em um TCC. 

10/12/2020 16:00 h 18:00 h  Entrega da avaliação N2 e discussão coletiva dos projetos. 

CH de atividade síncrona: 12 horas

CRONOGRAMA

Data
Horário

Descrição de Atividades Assíncronas
Início Final

15/10/2020 08:00 h 16:00 h  Elaboração de um resumo sobre o trabalho de TCC

22/10/2020 08:00 h 16:00 h  Elaboração preliminar  do quadro teórico do TCC

29/10/2020 08:00 h 16:00 h Elaboração preliminar do quadro metodológico 

19/11/2020 08:00 h 15:00 h  Elaboração preliminar do desenvolvimento do TCC

26/11/2020 08:00 h 15:00 h Elaboração preliminar da conclusão 

10/12/2020 08:00 h 15:00 h Repositiva

CH de atividade síncrona: 33 horas

REFERÊNCIAS BÁSICAS
Descrição das referências basilares do componente curricular, dentre aquelas que constam em sua  bibliografia disposta na estrutura 
curricular do curso. 

 ISKANDAR, Jamil I. Normas da ABNT. Curitiba (PR): Juruá, 2005.  
LANKSHEAR, Colin; KNOBEL, Michele Pesquisa Pedagógica. Do projeto à implementação. Porto Alegre: 
Artmed, 2008.  
SALOMON, Délcio V. Como fazer uma monografia.São Paulo: Martins Fontes, 1992. THOMPSON, 
Augusto. Manual de Orientação para preparo de Monografia. Rio de Janeiro: Forense Universitária., 1991.  
GIL, A . C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1994. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
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Vilhena, 30 de Setembro de 2020. 

Descrição das referências do componente curricular tidas complementares dentre as que constam em sua bibliografia listada na estrutura 
curricular do curso, bem como de outras referências não listadas. 

 ANDRÉ, Marli E. D. A. de. Etnografia da prática escolar. Campinas: Papirus, 2000.  
_____. Pesquisa em educação – abordagens qualitativas. São Paulo : E.P U, 1995. BARDIN, L. Análise de 
Conteúdos. Lisboa: Edições 70, 1997.  
BOGDAN, R. e BIKLEN, S. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos. 
Porto: Porto Editora, 1994.  
DEMO, Pedro.Pesquisa: Princípio Científico e Educativo. São Paulo: Cortez, 1992.  
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo, Perspectiva. 1994. 

Ciência dos Discentes quanto ao Plano de Atividades Remotas

 https://docs.google.com/forms/d/1Z-ByTr7xTAViUN-qfk6JpUqRgAdNXFHlvLud1M1Yih8/edit?ts=5f75ec48

Profa. Dra. Santiago Silva de Andrade

https://docs.google.com/forms/d/1Z-ByTr7xTAViUN-qfk6JpUqRgAdNXFHlvLud1M1Yih8/edit?ts=5f75ec48

