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 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.

 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.

 Objetivo específico

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, áudio-visuais 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.

 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 do primeiro capítulo da monografia em Seminário;
          - Apresentação do segundo capítulo da monografia em Seminário;
- Apresentação da terceiro capítulo da monografia em Seminário;

Avenida Madre Benvenuta, 2007 - Itacorubi - Florianópolis - SC / CEP: 88035001 / Telefone: (48)3321-8000
Sistema SIGA - Emissão em 05/03/2013 11:04



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA EDUCAÇÃO - FAED

Plano de Ensino

- Redação final da Monografia;

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

 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.

 Sistema de avaliação

- 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.
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A Resolução nº 018/2004-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de segunda chamada.

Segundo esta resolução, o aluno que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas datas fixadas pelos professores, poderá solicitar
segunda chamada de provas na Secretaria Acadêmica através de requerimento por ele assinado, pagamento de taxa e respectivos
comprovantes, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de realização de cada prova, sendo aceitos pedidos, devidamente
comprovados, motivados por:
I - problema de saúde, devidamente comprovado, que justifique a ausência;
II - doença de caráter infecto-contagiosa, impeditiva do comparecimento, comprovada por atestado médico reconhecido na forma da lei
constando o Código Internacional de Doenças (CID);
III - ter sido vítima de ação involuntária provocada por terceiros;

Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada
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