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Ementa 

Elaboração, execução e apresentação do projeto de pesquisa como trabalho de conclusão de curso, como 

monografia ou artigo com nível de publicação que deverá ser avaliado por uma banca constituída pelo 

Departamento de Educação Física. Deverá ser submetido conforme as normas vigentes da ABNT, do DEF e 

da revista ou do local de publicação. Deverá ser demonstrado o desenvolvimento do projeto/pesquisa nas 

prévias dos seminários parciais. 

 

Objetivos 

Orientar os acadêmicos do curso de Licenciatura em Educação Física quanto ao processo de planejamento, 

execução e elaboração dos relatórios finais do projeto de conclusão de curso. 

 

Procedimentos Metodológicos e Estratégias de Ensino 
A disciplina será desenvolvida de forma contextualizada e de acordo com a realidade, considerando os 

interesses e necessidades dos alunos. Está será conduzida através do método de elaboração conjunta onde 

os alunos terão a possibilidade de criar suas ideias e concepções sobre cada um dos conteúdos ministrados.  

Informações adicionais a esse documento estão disponíveis no Regimento do TCC, no link: 

<http://www.def.unir.br/uploads/07782547/arquivos/Regimento%20TCC.pdf>. 
 

Por conta da pandemia de COVD-19, não serão realizadas aulas teóricas e/ou práticas de forma presencial. 

Todavia, ocorrerão atividades síncronas e assíncronas, utilizando ferramentas e estratégias digitais, que 

integralizarão a carga horária total da disciplina.  

O link de cada aula será disponibilizado pelo professor com antecedência para turma.  

As principais ferramentas utilizadas serão o Google Meet e o SIGAA. Porém, outros recursos poderão ser 

empregados, conforme o desenvolvimento da disciplina. 

Seminários:  

Durante o desenvolvimento da disciplina os alunos deverão apresentar seminários sobre o conteúdo 

trabalhado/desenvolvido. Essa atividade visa colocar os alunos em contato com o formato padrão de 

apresentação de trabalhos em eventos científicos.  

O tempo para a apresentação será em torno de 10-20 minutos e serão avaliados a desenvoltura, o domínio 

do conteúdo e a organização. Após a apresentação, o professor fará perguntas relacionadas ao assunto.  

 

Sistema de Avaliação  

O processo de avaliação será contínuo. Sendo considerados os aspectos relevantes no desenvolvimento das 

habilidades para a construção das competências requeridas pela formação específica da Disciplina. 

 Aspectos Avaliativos 

Os aspectos a serem observados na avaliação estarão dispostos na seguinte ordem: 

1 - Avaliação escrita (entrega dos componentes curriculares exigidos): 50% (cinquenta por cento) da 

pontuação.  

http://www.def.unir.br/uploads/07782547/arquivos/Regimento%20TCC.pdf


2 - Participação: 50% (cinquenta por cento) da pontuação. Considerará todas as ações realizadas ao longo 

da disciplina, inclusive os seminários/apresentações. 

Obs. A banca avaliadora também atribuirá uma nota ao TCC escrito entregue e a apresentação realizada 

pelo aluno. Essa nota será considerada na avaliação final.  

 

Nota Final: Notas (1+2) + Nota da Banca 

                   ------------------------------------- 
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Instrumentos e Critérios Avaliativos 

Os instrumentos e critérios utilizados para avaliação da disciplina serão: 

1 - Relatórios: serão feitas observações e anotações, em sala, acerca do desempenho individual dos alunos; 

2 - Análise da Frequência: a frequência será controlada através de chamadas em classe e/ou lista de 

frequência; 

3 – Seminários: Os trabalhos apresentados em grupo ou individualmente; 

4 – Produções: Os trabalhos desenvolvidos pelos alunos (os escritos) serão recolhidos para apreciação 

avaliativa; 

É de fundamental importância a participação dos acadêmicos nas aulas, por se tratar de uma atividade 

remota o modo de comunicação professor x aluno se dará através de chamada aleatória, assim precisam 

estar envolvidos nas atividades realizadas constantemente (esse quesito está diretamente associado às outras 

avaliações). 
 

Considerações  

Qualquer uma das avaliações terá o valor máximo de 10,0 pontos, sendo que serão respeitadas duas casas 

decimais no resultado da avaliação. Os arredondamentos serão feitos seguindo as normas da UNIR, ou seja, 

décimos inferiores a cinco permanecerão em zero (por exemplo, 9,04 = 9,0) e aqueles de cinco para cima 

passarão a casa seguinte (por exemplo, 9,05 = 9,1). A nota final será apresentada com somente uma casa 

decimal e respeitando os devidos arredondamentos já mencionados. 

Poderá, na composição da nota de cada avaliação, haver a inclusão de atividades em modelos diferenciados 

dos propostos. 

Para aprovação na disciplina o aluno, ao longo das avaliações, deve atingir a média 6,0 no final do 

semestre. Além disso, ficará INFREQUENTE e REPROVADO o aluno que não tiver frequentado 75% das 

aulas síncronas. 

Os Aspectos e Instrumentos Avaliativos serão submetidos à apreciação da turma, caso seja necessário, 

serão reelaborados, ou a qualquer momento que se fizer necessário. 

Os casos omissos nesse PLANO DE CURSO da disciplina serão previamente resolvidos entre os discentes 

e o professor regente, ou pelo Conselho do Departamento de Educação Física – CONDEP-DEF, 

respeitando a partir desta etapa as devidas tramitações previstas no Regimento e Estatuto da Universidade 

Federal de Rondônia. 
 

 

Cronograma Detalhado 

O horário das aulas será das 10:30 até ás 14:30 horas. 

Período 
Conteúdos a serem Trabalhados Aulas Local 

Estratégia de Ensino e 

Recursos Didáticos Meses Dias 

Fevereiro 

11 Apresentação da disciplina e definições gerais 4 Sala virtual Aula expositiva dialogal 

18 

Roda de Conversa; 
 

A escrita dos objetivos e problema de 

pesquisa 

4  

Apresentações das análises 

críticas de um TCC e/ou artigo 

científico.  

Aula expositiva dialogal 

25 A escrita da Introdução/justificativa 4 Sala virtual Aula expositiva dialogal 

Quantitativo de Aulas ao mês – 12 

Março 

04 
Esclarecimento de dúvidas sobre a introdução, 

justificativa, objetivos e problema da pesquisa 
4 Sala virtual Aula expositiva dialogal 

11 A escrita dos Métodos 4 Sala virtual 

Aula expositiva dialogal; 

Prazo máximo para entrega da 

Introdução, justificativa, 

objetivos e problema da 

pesquisa, 



18 Esclarecimento de dúvidas sobre a os métodos 4 Sala virtual Aula expositiva dialogal 

25 A escrita da Fundamentação teórica 4 Sala virtual 

Aula expositiva dialogal; 

Prazo máximo para entrega dos 

métodos. 

Quantitativo de Aulas ao mês – 16 

Abril 

01 A escrita dos Resultados e Discussão 4 Sala virtual Aula expositiva dialogal 

08 Esclarecimento de dúvidas sobre a os métodos 4 Sala virtual Aula expositiva dialogal 

15 

A escrita da Conclusão / Considerações finais 

Discussões e orientações gerais 

 

4 Sala virtual Aula expositiva dialogal 

22 Normas da ABNT 4 Sala virtual 

Aula expositiva dialogal; 

Prazo máximo para entrega dos 

Resultados e Discussão 

29 
Esclarecimento de dúvidas sobre as normas da 

ABNT 
4 Sala virtual Aula expositiva dialogal 

Quantitativo de Aulas ao mês – 20 

Maio 

06 Seminário 4 Sala de aula 
Ensaios para a apresentação 

final 

13 Seminário 4 Sala de aula 

Ensaios para a apresentação 

final; Prazo máximo para 

entrega da versão final do TCC 

e/ou artigo científico a banca 

avaliadora. 

10-19 Fechamento da disciplina 4 Sala de aula 

Período para ocorrer à 

apresentação pública de defesa 

do TCC e/ou artigo científico. 

Quantitativo de Aulas ao mês – 12 

Carga Horária Total – 60 horas 

 

Bibliografia utilizada  

Básica: 

 

Normas Técnicas Para o Trabalho Cientifico - Augusto 

Furaste Autor: Augusto Furaste Editora: ISASUL. ANO 

2014.17ª EDIÇÃO  

Normas da Abnt - Comentadas para Trabalhos Científicos - 

3ª Edição - Revista e Atualizada  

Sampieri, R.H.; Collado, C.F.; Lucio, M.P.B. Metodologia 

de Pesquisa. 5a. Ed. Penso, 2013.  

GAYA, A. Ciências do movimento humano: introdução à 

metodologia da pesquisa. Artmed, 2008. 

Complementar: 
 

BARROS, M.V.G.; REIS, R.S. Análise de dados em 

Atividade Física e Saúde: demonstrando a utilização do 

SPSS. Londrina: Midiograf, 2003.  

LAKATOS, E. M. & MARCONI, M. de A. 

Metodologia científica. São Paulo: Atlas, 1992.  

LIBANEO, J.B. Introdução à vida intelectual. São 

Paulo: Edições Loyola, 2001, 2ª ed.  

MARTINS, G.A. Manual para elaboração de 

Monografias e Dissertações. São Paulo: Editora Atlas, 

2000.  

MÜLLER, M. S. Normas e padrões para teses, 

dissertações e monografias. Londrina: Editora UEL, 

2002, 4ª ed.  
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Porto Velho, 28 de janeiro de 2021. 
 

 

________________________ 

Daniel Delani 
 

________________________ 

Silvia Teixeira de Pinho 
 

 

  
 

Aprovado pelo Conselho no DEF no dia: ..../...../.......  


