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OBJETIVO: Supervisionar o processo que leva à produção das monografias, organizando 

procedimentos administrativos junto à instituição. 

EMENTA: Suporte pedagógico e administrativo ao/à acadêmico/a e ao/à orientador/a quanto ao 

processo de produção da Monografia. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

- Ciência do Regulamento de TCC.

- Entrega do projeto de TCC.

- Emissão de portaria de orientador/a acadêmico/a.

- Seminários de apresentação dos projetos.

- Entrega das notas pelos/as orientadores/as dos acadêmicos/as.

PROCEDIMENTO  METODOLÓGICO 

Em conformidade com as medidas de prevenção, controle e contenção de riscos na UFSC que 

limitam as atividades presenciais e, em atendimento à Resolução nº 30/2020/CUn, a 

disciplina Monografia I, no semestre 2020-2, será ofertada na modalidade REMOTA a partir do 

dia 04 de fevereiro de 2021 até a finalização do cronograma da disciplina.  

A adequação das atividades didático-pedagógicas da disciplina se dará com a realização de dois 

grupos de atividades não presenciais: as atividades SÍNCRONAS que serão desenvolvidas em 

transmissão “ao vivo” com o uso da plataforma Moodle, com o apoio de outras plataformas e 

ferramentas digitais. O horário será às quartas-feiras, de 18:30h às 20:00h, correspondendo a 50% da 

carga horária da disciplina, em que ocorrerão principalmente os seminários de apresentação dos 

projetos, em dois momentos distintos: um de apresentação do projeto inicial e outro de apresentação do 

projeto parcial, já desenvolvido durante o semestre; e, em período específico definido no Cronograma, 

ao atendimento individual remoto.  

As atividades ASSÍNCRONAS compreenderão 50% da disciplina, considerando que os 

discentes desenvolverão, em seus ambientes pessoais, os seus projetos, em consonância com seus 

orientadores. O controle de frequência será feito mediante o registro da assiduidade dos estudantes 
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nas atividades síncronas e assíncronas, mas considerando-se, quanto às atividades síncronas, a 

possibilidade de flexibilização caso algum problema técnico dificulte a presença do aluno  

       TÉCNICAS   UTILIZADAS 

       O conteúdo da disciplina será ministrado tendo por base: aulas expositivas abertas à 

participação em tempo real dos estudantes; apresentação, análise e debate sobre os projetos. 

AVALIAÇÃO 

● A avaliação terá 3 (três) notas com pesos diferentes:

Nota 1 – Projeto enviado por via digital – 25 % da nota final

Nota 2 – Apresentação sincronica do projeto nos Seminários – 25 % da nota final; Nota 3 –

Desempenho na produção do TCC atribuída pelo Orientador (a) – 50% da nota final.

● O(a) estudante que não tiver obtido uma das notas acima terá o direito de receber conceito 
“I”, desde que solicitado e justificado pelo(a) orientador(a) acadêmico até o dia 12 de maio.

● O(a) estudante que, ao final da disciplina, não tiver obtido mais de uma nota acima não terá

o direito ao conceito “I” e estará reprovado. O que também ocorrerá caso, ao final do 
semestre, não tenha orientador ou tenha evoluído muito pouco no projeto. 

CRONOGRAMA 

DATA CONTEÚDO - ATIVIDADE 

Fevereiro
04 Apresentação da disciplina, regulamento do TCC e calendário 

do semestre. Atenção com Portaria de nomeação de orientador/a.

18 Seminários de apresentação do projeto inicial de TCC 

25

03

Seminários de apresentação do projeto inicial de TCC 

Seminários de apresentação do projeto inicial de TCC 

Março

Data segundo demanda 

Atendimento individual remoto " 

Atendimento individual remoto " 

Atendimento individual remoto " 

 

Abril 
07 

Seminários de apresentação do projeto parcial de TCC 

14 

Seminários de apresentação do projeto parcial de TCC 

28 

Seminários de apresentação do projeto parcial de TCC 

26 

Seminários de apresentação do projeto parcial de TCC 

Maio 

05 Análise final do projeto pelos orientadores para atribuição de nota 

12 Notas atribuídas pelos orientadores – prazo final de entrega. 

19 Divulgação das notas finais 

31 
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