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Ficha 2 (variável) 
 
(A modalidade das disciplinas ofertadas com base na Res. 59/20 – CEPE, em respeito ao Parágrafo 
Único do Art. 1º desta resolução, deverá ser invariavelmente a modalidade de ensino remoto 
emergencial (ERE). Sendo assim, para essas disciplinas, fica dispensado o preenchimento do 
campo “Modalidade” desta Ficha 2 (Plano de Ensino), que não contempla essa modalidade de 
ensino.) 
 

 
 

Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso II Código: EM203 

Natureza:  
( x ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( x) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito: 

EM202 
Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ *C.H.EaD 

CH Total: 45 
CH semanal: 7 

Padrão (PD): 
00 Laboratório (LB): 00 Campo (CP): 

00 
Estágio (ES): 
00 

Orientada (OR):  
45 

Prática Específica 
(PE): 00  

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 
Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

     

 

Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-EXT-PCC) 
*Indicar a carga horária que será à distância. 

 
 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Execução da pesquisa iniciada na disciplina EM202. Desenvolvimento de um produto acadêmico ou 
técnico. 

 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
Fundamentos e metodologia do trabalho científico. Normalização de documentos técnicos da UFPR. Pesquisa em 
Educação. Pesquisa na Educação em Ciências e/ou Biologia. 

 
 

OBJETIVO GERAL 
 
Apresentar e defender o Trabalho de Conclusão de Curso, podendo ser um material didático (jogo, CD, texto, etc.), 
monografia ou artigo, que demonstre as competências construídas durante o processo formador. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

- Investigar e desenvolver reflexões sobre o problema de pesquisa relacionado ao contexto sócio-educional;  
- Analisar e discutir fundamentos, conceitos e técnicas de estudo relacionadas a área de educação; 
- Compreender a importância da pesquisa e escrita construção do conhecimento. 
 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida de forma remota por meio do acompanhamento e orientações aos estudantes, 
envolvendo atividades assíncronas e síncronas. As atividades assincronas referem-se ao acompanhamento e 
orientação dos estudantes e serão realizadas mediante leitura e análise crítica de textos disponibilizados via e-mail; 
investigação do problema da realidade sócio-educacional com base em literatura atualizada; análise e discussão dos 
resultados; elaboração e apresentação do trabalho final do curso. As atividades síncronas consistem na apresentação 
e defesa do trabalho de conclusão de curso à banca examinadora, sendo estas atividades realizadas por meio de 
plataforma de webconfêrencia (como JITSI MEET ou GOOGLE MEET).  



  
 
 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Educação 
Departamento de Teoria e Prática de Ensino 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

O trabalho de conclusão de curso (material didático, monografia ou artigo) produzido pelo aluno será avaliado por uma 
banca composta pelo orientador e por mais dois avaliadores (professor da universidade, educação básica ou aluno de 
doutorado) mediante um parecer por escrito (meio digital).  
 
O orientador e ambos os avaliadores atribuirão uma nota de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. O aluno que obter 50 
(cinquenta) de média aritmética, no conjunto de tarefas realizadas, incluída a defesa pública - em data designada pelo 
orientador - será considerado aprovado. 
 
Não caberá exame final na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso, conforme previsto pelo PPC da Licenciatura 
em Ciências Biológicas da UFPR. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Manual de normalização de documentos científicos: de acordo com as 
normas da ABNT, Curitiba: SIBI, 2017. Disponível em: https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/45654 Acesso em: 21 
de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Sistema de Bibliotecas. Modelo de Trabalhos Acadêmicos - TCC 
Curitiba: Editora UFPR, 2007. Disponível em: https://www.portal.ufpr.br/tutoriais/tutoriais_normaliza/estrutura_tcc.pdf 
Acesso em: 21 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Sistema de Bibliotecas. Citações. Curitiba: UFPR, 2007. Disponível em: 
https://www.portal.ufpr.br/tutoriais/tutoriais_normaliza/citacao_exemplo.pdf Acesso em: 21 de julho de 2020. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

MOREIRA, M. A. . Investigación básica en educación en ciencias: una visión personal. Revista Chilena de Educación 
Científica , Chile, v. 3, n.1, p. 10-17, 2004. Disponível em: https://www.if.ufrgs.br/~moreira/Investigacion.pdf Acesso 
em: 21 de julho de 2020. 
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de 2020. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Sistema de Bibliotecas. Modelo de artigo de periódico. Curitiba: Editora 
UFPR, 2007. Disponível em: https://www.portal.ufpr.br/tutoriais/tutoriais_normaliza/modelo_artigo_periodico.pdf 
Acesso em: 21 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Sistema de Bibliotecas. Capa padrão utilizada na UFPR. Curitiba: Editora 
UFPR, 2007. Disponível em: https://www.portal.ufpr.br/tutoriais/tutoriais_normaliza/capa_padrao_ufpr.doc Acesso em: 
21 de julho de 2020. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Sistema de Bibliotecas. Estrutura de trabalhos acadêmicos. Curitiba: 
Editora UFPR, 2007. Disponível em: https://www.portal.ufpr.br/tutoriais/tutoriais_normaliza/estrutura.pdf Acesso em: 
21 de julho de 2020.  

 

Professores da Disciplina: Leandro Siqueira Palcha, Michelle Bocchi Gonçalves, Odisséa Boaventura de 
Oliveira e Patrícia Barbosa Pereira. 
 

Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   Patrícia Barbosa Pereira 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 


