
 
 

PLANO  DE  ENSINO 

 

DEPARTAMENTO: História ANO/SEMESTRE: 2013-1 

CURSO: História FASE: 7ª 

DISCIPLINA: Seminários de Trabalhos de Conclusão de 

Curso 
TURNO: Vespertino 

CARGA HORÁRIA: 72 horas/aula CRÉDITOS: 04 

PROFESSORA: Cristiani Bereta da Silva 

cristianibereta@gmail.com 

 

1 EMENTA 

Estrutura do trabalho monográfico. Utilização de normas da ABNT técnicas científicas. Seminário de 

trabalhos de conclusão de curso de caráter monográfico. Organização e realização das bancas de defesa 

pública das monografias. 

 

 

2 HORÁRIO DAS AULAS 

DIA DA SEMANA HORÁRIO CRÉDITOS 

Quarta-feira 13:30 – 17:00 04 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Elaborar um texto de caráter monográfico, de acordo com as normas técnicas, que contenha coerência 

metodológica, domínio dos conceitos/noções e interpretação das fontes documentais apresentando-o em banca de 

defesa pública. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Docente:  

- Planejar as atividades relativas aos Trabalhos de Conclusão de Curso do semestre 2013.1: aulas expositivas, 

seminários e organização das bancas examinadoras de defesa pública.  

- Identificar aspectos a serem acentuados nos projetos de pesquisa e focados nos TCCs. 

- Orientar e acompanhar a produção de TCCs para assegurar a realização dos trabalhos em prazo adequado.  

 

Discente:  

- Elaborar um trabalho monográfico inédito, sob o enfoque da disciplina História, a partir de fontes documentais 

impressas, audiovisuais ou orais; 

- Contextualizar historicamente o tema de pesquisa; 

- Dominar conceitos e categorias de análise, bem como os referenciais teóricos metodológicos; 

- Interpretar as fontes documentais e dialogar com a bibliografia relativa ao tema da monografia; 

- Utilizar corretamente as normas técnicas e a linguagem culta da área da História; 

- Elaborar texto do trabalho monográfico conforme as regras da ABNT, assim como contendo no mínimo: 

resumo, sumário, introdução, os capítulos, as considerações finais, as fontes e as referências bibliográficas Ver: 

http://www.udesc.br/arquivos/id_submenu/918/manual__2011final.pdf 

- Participar dos seminários de apresentação dos capítulos dos Trabalhos de Conclusão de Curso conforme o 

cronograma estabelecido; 

- Defender a monografia em banca pública composta de no mínimo três membros (o orientador e dois membros 

(sendo um do DH e o outro externo) nos prazos definidos pelo Colegiado do Curso de História. 

Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC 

Centro de Ciências Humanas e da Educação - FAED 
 

http://www.udesc.br/arquivos/id_submenu/918/manual__2011final.pdf
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4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

1) A estrutura de um trabalho de caráter monográfico; 

2) Identificar fontes documentais, acervos e metodologias de trabalho;  

3) Estabelecer as etapas para a elaboração do TCC; 

4) Apresentação da monografia: 

          - Apresentação da primeira versão da monografia em Seminário; 

          - Apresentação da segunda versão da monografia em Seminário; 

- Apresentação da terceira versão da monografia em Seminário;  

- Redação final da Monografia; 

5) Defesa da monografia em banca pública agendada pelo Orientador/a.  

 

  

5 METODOLOGIA 

 

Apresentação do Plano de Ensino e normas do Trabalho de Conclusão de Curso. 

Um encontro para orientação de normas técnicas e científicas; 

Organização e realização de 3 Seminários de Monografias; 

Organização das Bancas de Defesa Pública das Monografias. 

Obs: A orientação individual de caráter teórico-metodológico e do conteúdo historiográfico será de 

responsabilidade do docente orientador/a e do co-orientador/a.   
 

 

6 CRONOGRAMA DAS AULAS 

 

MÊS DIAS ATIVIDADES 

Fevereiro 20-27 Dia 20 – Sala - Apresentação do programa da disciplina. Leitura das Normas do 

TCC. (aula)/comparecimento obrigatório do discente  

Dia 27 – Sala - Apresentação projeto TCC – discussão metodológica 

Março 6-13-20-27 Dia 6 – Atividade de pesquisa/escrita (Orientação individual – mediante 

agendamento prévio por e-mail) 

Dia 13 –Sala – Conceitos teóricos e metodológicos 

Dia 20 - Atividade de pesquisa/escrita e envio da introdução do trabalho por e-

mail para cristianibereta@gmail.com 

Dia 27 – Sala - Apresentação da introdução (Power point ou Prezi) discussão 

metodológica. 

Abril 3-10-17-24  Dias 03 - 10 – Atividade de pesquisa/escrita de um capítulo (Orientação 

individual – mediante agendamento prévio por e-mail) 

Dia 10 - Envio do primeiro capítulo por e-mail para cristianibereta@gmail.com 

Dia 17 - Sala - Apresentação em sala do capítulo enviado (Power point ou Prezi)  

Dia 24 – Atividade de leitura/escrita do segundo capítulo (Orientação individual 

– mediante agendamento prévio por e-mail). 

Maio 8-15-22-29 Dias 8 - Atividade de leitura/escrita do segundo capítulo (Orientação individual 

– mediante agendamento prévio por e-mail) 

Dia 08 – Envio do segundo capítulo por e-mail para cristianibereta@gmail.com 

Dia 15 -  Sala - Apresentação do segundo capítulo enviado (Power point ou 

Prezi)  

Dias 22 e 29 - Atividade de leitura/escrita do terceiro capítulo (Orientação 

individual – mediante agendamento prévio por e-mail) 

Junho 5-12-19-26 Dias 05-12 - Atividade de leitura/escrita do terceiro capítulo (Orientação 

individual – mediante agendamento prévio por e-mail). 

Dia 12 - Envio do terceiro capítulo por e-mail para cristianibereta@gmail.com 

Dia 19 - Sala - Apresentação do terceiro capítulo enviado (Power point ou 

mailto:cristianibereta@gmail.com
mailto:cristianibereta@gmail.com
mailto:cristianibereta@gmail.com
mailto:cristianibereta@gmail.com
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Prezi)  

Dia 26 – Inicio da Realização das Bancas de Defesa Pública das Monografias. 

 

7 AVALIAÇÃO (Para o TCC) 

 

ATIVIDADE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PESO 

Elaboração da MONOGRAFIA 

 

Observações importantes:   
1) O agendamento da banca de defesa pública pelo 

discente no Departamento de História está condicionado 

a  participação do mesmo nas aulas presenciais 

agendadas e cumprimento do cronograma estabelecido. 

 

2) O prazo final para defesa é 01 de julho, data do 

término do período letivo na UDESC.  

3) O prazo final para a entrega do CD com o TCC em 

PDF e os documentos na Secretaria dos Departamentos é 

até dia 09 de julho. Após essa data o SIGA fecha. 

4) Para aqueles que defenderem no último dia, lembrar 

que terão 9 dias para arrumar o trabalho a partir das 

indicações da Banca e a papelada, seguindo as novas 

normas da UDESC para trabalhos acadêmicos: 

 

Observar a partir disso: 

1. Os elementos pré-textuais e textuais dos TCCs  

precisam estar adequados as normas 

estabelecidas no Manual da UDESC.  

2. Há instrução normativa relativa a entrega do 

trabalho na BU; 

3.  O trabalho precisa ser defendido até o dia 01 de 

julho e sua versão final entregue em PDF  

(Suporte CD-rom) na Secretaria dos 

Departamentos até o dia 09 de julho; 

4. Junto com o CD-rom do trabalho o acadêmico 

precisa entregar o termo de autorização da 

Biblioteca autorizando ou não autorizando a 

publicação. Observar que é obrigatório a 

entrega do CD com a versão final do trabalho 

junto com o termo. O termo indica duas opções 

de autorização e não autorização. Esse termo 

precisa ser integralmente preenchido e assinado 

pelo/a acadêmico/a e orientador/a. 

 

- Fundamentação teórico-metodológica; 

- Qualidade do trabalho com as fontes 

(levantamento e análise/interpretação); 

- Coerência e argumentação do problema; 

- Qualidade da redação; 

- Adequação às normas da ABNT;  

 

A NOTA FINAL da monografia será 

obtida através da média dos conceitos 

dos avaliadores na banca de defesa 

pública, sendo que a nota mínima para 

aprovação é é 7,0 (sete).   

Observação: 

Caso  professor/a da disciplina  

Seminários de Trabalhos de Conclusão 

de Curso, Orientador/a e/Avaliadores 

constatar que há indícios de plágio 

(cópia parcial ou total) em  trabalho  

apresentado pelo alun@, a nota do 

mesmo será zero. 

 

0 a 2,5 

0 a 2,5 

 

0 a 2,0  

0 a 1,5 

0 a 1,5  

 

8 AVALIAÇÃO (para a disciplina de TCC) 
 

ATIVIDADE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Participação das atividades previstas no 

Cronograma da disciplina 

 

Obrigatório: Caso o aluno não compareça a duas atividades 

não será encaminhado para a defesa do TCC 
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Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso 

Data limite: 01/07/2013 

Conforme regras definidas pelo Colegiado de Curso, caso o 

docente responsável pela disciplina ou a banca examinadora 

constatar que há indícios de plágio (copia total ou parcial de 

outros estudos) no trabalho monográfico apresentado pelo 

alun@ a nota do mesmo será zero. 
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Obs: Os orientadores e co-orientadores indicarão outras bibliografias (da historiografia catarinense, brasileira e 

outras, assim como a de caráter teórico-metodológico), conforme o tema pesquisado pelo orientando.  

                                                 

                                        

 

 


