
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS 
 

  PLANO DE ENSINO – 2022.2  

Código Disciplina Horas/Aula 

GCN 7702 Monografia I 360 

 

OBJETIVO: Supervisionar o processo de produção de conhecimento das monografias e organizar procedimentos 

administrativos junto à instituição. 

Docentes Lindberg Nascimento Jr, Maria Helena Lenzi e 

Michele Monguilhott 

lindberg.junior@ufsc.br , m.h.lenzi@ufsc.br, 

michele.monguilhott@ufsc.br 
Aula: quarta-feira 18h30 às 20h 

 

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. 

- Orientações gerais sobre redação de trabalhos científicos. 

- Seminários de apresentação dos projetos. 

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

 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

O conteúdo programático será mediado por meio de aulas expositivas e de debates; leitura do regulamento do 

TCC; acompanhamento do andamento das pesquisas em atendimento individual e coletivo. Participação e 

apresentação do projeto de TCC, nos seminários de Pesquisa. 

 

 ATIVIDADES e CRONOGRAMA  

 

DATA CONTEÚDO - ATIVIDADE 

31/08 Apresentação da disciplina, regulamento do TCC e calendário do semestre 

14/09 Seminários de apresentação do projeto inicial de TCC 

21/09 
Seminários de apresentação do projeto inicial de TCC  

Portaria de nomeação de orientador/a (validade 1 ano) 

28/09 Seminários de apresentação do projeto inicial de TCC 

Outubro (05,19,26) Atendimento individual   

Novembro (02,09,16,23,30) Atendimento individual  

07/12 Seminários de apresentação do projeto parcial de TCC 

14/12 Seminários de apresentação do projeto parcial de TCC 

21/12 Prazo final para a entrega dos projetos e divulgação das notas finais  

 

 AVALIAÇÃO  

 

O estudante será avaliado pela evolução do trabalho ao longo do semestre. Para aprovação, espera-se, no 

mínimo, a construção de um capítulo do TCC e resultados parciais. O/a orientador/a será consultado/a sobre a 

nota final. Reprovação na disciplina somente para os/as estudantes que não estejam sob orientação de algum/a 

docente ou não tenha desenvolvido as atividades da disciplina ao longo do semestre. A Menção I deverá ser 

solicitada exclusivamente pelo orientador.  
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1. Regulamento do TCC – disponível em http://geografia.ufsc.br/regulamento-de-tcc/ 

2. Canal da BU no youtube: https://www.youtube.com/channel/UCsyx4xH7SZIuPz-wTiHPUSA 
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