
Ministério da Educação – MEC 

Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR 

Campus Rolim de Moura 

 

Departamento Acadêmico de Educação do Campo 

 
 

 

 

 

PLANO DE ATIVIDADES REMOTAS 
Componentes Curriculares 2020-1 (em 2021-1) 

 

 

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 

TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE 

CURSO 

DAE00012 Ciências 

Humanas e Sociais 

VIII Período 

Carga Horária 

Tempo Universidade 

Carga Horária 

Tempo Comunidade 

Carga Horária Total Pré-Requisito 

50 horas 30 horas 80 horas Não há 

Período Letivo: 2020-1 Período de Aulas: 08/02/2021 a 21/05/2021 

Docente: Rosilene Komarcheski 

 

 

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 

Geral: 

Apresentar às/aos educandas/os as normas gerais e prazos que regem a elaboração e defesa do TCC. 

 

Específicos: 

• Orientar as/os educandas/os em relação aos procedimentos gerais de elaboração do TCC; 

• Apresentar às/aos educandas/os as normas que regem a elaboração do TCC, de acordo com o 
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regulamento do curso; 

• Apresentar às/aos educandas/os noções básicas das normas técnicas da ABNT no que diz respeito 

à formatação do TCC; 

• Apresentar às/aos educandas/os noções gerais de como montar uma apresentação em formato de 

slides para a defesa. 

 

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. 

 

As aulas serão realizadas de modo virtual, com o uso de materiais selecionados para a leitura dirigida, de 

acordo com os objetivos da disciplina e com o disposto no regulamento de TCC do curso, totalmente de 

modo remoto, não prevendo, em hipótese alguma, a realização de atividades que envolvam contato 

presencial entre pessoas.  

 

A carga horária total da disciplina é de 80 horas, compostas de 50 horas de Tempo Universidade (TU) e 

30 horas de Tempo Comunidade (TC), as quais serão ministradas integralmente de modo remoto. 

Do total destas 80 horas que serão ministradas de modo remoto, 20 horas serão ofertadas de forma 

síncrona e outras 60 horas de forma assíncrona, respeitando assim as orientações da UNIR e do Conselho 

do Departamento de Educação do Campo. 

As aulas síncronas serão realizadas por meio da plataforma virtual Google Meet, de forma participativa, 

onde serão apresentados pela docente e discutidos em conjunto com as/os educandas/os os conteúdos da 

disciplina. Nesta mesma plataforma serão realizados seminários de apresentação de atividades por parte 

das/os educandas/os. 

Por sua vez, as aulas assíncronas serão realizadas por meio das seguintes atividades: leituras dirigidas, 

pesquisas, vídeos e desenvolvimento do TCC. Durante os horários destinados às aulas assíncronas a 

docente se colocará à disposição para o diálogo e para tirar dúvidas em horários pré-acordados junto com 

a turma, por meio do SIGAA, e-mail ou whats app. 

 

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação da disciplina será realizada a partir do cumprimento por parte das/os educandas/os do rito de 

elaboração e defesa do TCC, o que se dá de forma individual.  

 

A avaliação, portanto, será constituída de uma única nota final, a mesma a ser concedida pela banca de 

defesa do TCC. 

 

Será considerado aprovado o discente que obtiver aproveitamento igual ou superior a 60 (sessenta), 

conforme Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997. 

 

CRONOGRAMA 

Data 
Horário 

Descrição de Atividades Síncronas 
Início Final 

11/02/2021 

2 h 

13:50h 15:50h TU: Apresentação da proposta da disciplina e acordos gerais com a turma. 
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18/02/2021 

2h e 15min 

7:50h 10:05h TU: Apresentação do regulamento do TCC do curso de Educação do Campo; 

apresentação da ementa final da disciplina; apresentação individual do estado atual dos 

TCCs, com destaque para as principais dificuldades sentidas pelas/os educandas/os na 

sua realização. 

04/03/2021 

2h e 15min 

7:50h 10:05h TU: Estudo e desenvolvimento de tema e problema de pesquisa em TCC. 

 

11/03/2021 

2h e 15min 

7:50h 10:05h TU: Estudo e desenvolvimento de objetivos para pesquisa em TCC. 

25/03/2021 

2h e 15min 

7:50h 10:05h TU: Estudo e desenvolvimento de metodologia para pesquisa em TCC. 

01/04/2021 

2h e 15min 

7:50h 10:05h TU: Estudo e desenvolvimento de referencial teórico para pesquisa em TCC. 

 

15/04/2021 

2h e 15min 

7:50h 10:05h TU: Estudo e desenvolvimento de análise de dados e resultados de pesquisa em TCC. 

 

22/04/2021 

2h e 15min 

7:50h 10:05h TU: Escrita do TCC: estrutura de texto e normas técnicas. 

 

06/05/2021 

2h e 15min 

7:50h 10:05h TU: Preparo das apresentações individuais de TCC para defesa em slides.  

 

CH de atividades de aulas síncronas: 20 horas. 

Observação: os horários das aulas poderão sofrer eventuais alterações a depender de acordos previamente firmados entre a 

docente e a turma, caso haja necessidade; e algumas atividades propostas também poderão vir a sofrer eventuais alterações a 

depender dos acordos que serão firmados entre a docente e a turma no decorrer da disciplina. 

 

CRONOGRAMA 

Data 
Horário 

Descrição de Atividades Assíncronas 
Início Final 

11/02/2021 

2h e 20min 

15:50h 18:10h TU: Organização de documentos a serem entregues à docente responsável (ANEXOS 1 

e 2) e preparo para apresentação da situação do TCC no próximo encontro. 

18/02/2021 

2h e 20 min 

10:05h 

  

12:10h 

  

TU: Reelaboração do cronograma de trabalho do projeto: planejamento individual para 

continuidade das pesquisas de TCC a serem realizadas. 

 

25/02/2021 

4h e 20min 

7:50h  12:10h 

 

TC: Desenvolvimento das pesquisas individuais de TCC. 

04/03/2021 

2h e 20min 

10:05h 

  

12:10h 

  

TU: Escrita do texto individual do TCC. 

11/03/2021 

2h e 20min 

10:05h 

  

12:10h 

  

TU: Escrita do texto individual do TCC. 

18/03/2021 

4h e 20min 

7:50h  12:10h 

  

TC: Desenvolvimento das pesquisas individuais de TCC. 

25/03/2021 

2h e 20min 

10:05h 

  

12:10h 

  

TU: Escrita do texto individual do TCC. 

01/04/2021 

2h e 20min 

10:05h 

 

12:10h 

  

TU: Escrita do texto individual do TCC. 

08/04/2021 

4h e 20min 

7:50h 12:10h TC: Desenvolvimento das pesquisas individuais de TCC. 

08/04/2021 

4h e 20min 

13:50h 18:10h TC: Desenvolvimento das pesquisas individuais de TCC. 

15/04/2021 

2h e 20min 

10:05h 12:10h TU: Escrita do texto individual do TCC. 

22/04/2021 

2h e 20min 

10:05h 12:10h TU: Escrita do texto individual do TCC. 

29/04/2021 

4h e 20min 

7:50h 12:10h TC: Finalização dos textos individuais dos TCCs para envio às respectivas bancas de 

defesa. 
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29/04/2021 

4h e 20min 

13:50h 18:10h TC: Finalização dos textos individuais dos TCCs para envio às respectivas bancas de 

defesa. 

06/05/2021 

2h e 20min 

10:05h 12:10h TU: Preparo das apresentações individuais de TCC para defesa em slides. 

06/05/2021 

4h e 20min 

13:50h 18:10h TU: Preparo das apresentações individuais de TCC para defesa em slides. 

13/05/2021 

5h e 10min 

7:50h 

13:50h 
12:10h 

14:40h 
TC: Preparo das apresentações individuais de TCC. 

20/05/2021 

4h e 20min 

7:50h 12:10h TU: Realização de ajustes finais no TCC para depósito. 

CH de atividades de aulas assíncronas: 60 horas e 50 minutos   

* As datas e horários das aulas poderão sofrer eventuais alterações a depender de acordos previamente firmados entre a docente e a turma caso haja 

necessidade; e algumas atividades propostas também poderão vir a sofrer eventuais alterações a depender dos acordos que serão firmados entre 

a docente e a turma.  

 

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 
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 

Será solicitado por meio de formulário virtual às/aos educandas/os da turma que se manifestem quanto a ciência 

sobre este Plano de Atividades Remotas e à adesão ao mesmo, conforme determina a Resolução 

254/2020/CONSEA. 

 

Rolim de Moura, 11 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 
Profa. Dra. Rosilene Komarcheski  
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