PLANO DE AULA 2018.1
Curso: Engenharia Civil, Elétrica, Mecânica e Produção
Turma: 10NA E 10NB
Disciplina: TCC
Professor (a): Margarida Rocha
Email: prof.margot@gmail.com
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1. EMENTA: Aspectos gerais de uma monografia. Elementos que compõem uma monografia (elementos pré-textuais, textuais e póstextuais). Redação científica. Citação bibliografia (citação direta e indireta). Referências bibliográficas. Normas da ABNT.

2. PRAZOS:
23/03- PRAZO FINAL PARA ENTREGA DE CARTA DE ACEITE Junto ao TEMA, PROBLEMA e OBJETIVO
PRINCIPAL
11/05- PRAZO FINAL PARA ENTREGA DOS ELEMENTOS TEXTUAIS: Introdução à Conclusão
25/05 - PRAZO FINAL PARA MARCAÇÃO DE BANCA
20/06- PRAZO FINAL DE DEFESA DE TCC
3. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
Livros-Texto:
LAKATOS, Eva Maria. Metodologia Científica. São Paulo: Atlas
LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia Científica. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2003.
Livros Complementares:
ANDRADE, Margarida Maria de. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico: Elaboração de trabalhos científicos na graduação.5.ed. São Paulo: Atlas, 2001
BARROS, Aidil Jesus da Silveira. Fundamentos de Metodologia Científica: Um guia para a iniciação
científica. 5.ed.São Paulo: Pearson, 2004.

REGRAS GERAIS

ORIENTAÇÃO: O orientador deve preencher a ficha de aceite de orientação até mês de agosto. Não será aceita
carta após o prazo estabelecido. É importante que o aluno tenha pelo menos um encontro presencial por semana
com o seu orientador para que sejam discutidas as orientações necessárias para o desenvolvimento do trabalho.

TCC: O Trabalho de Conclusão de curso deve seguir as normas IES e o modelo sugerido pela professora em sala
de aula. Qualquer modificação nesse modelo deve ser comunicada para professora do TCC para sua aprovação.
Se o TCC não for apresentado de acordo com o modelo estabelecido, o orientador e a banca reprovará o
trabalho e o aluno terá que se matricular novamente no próximo semestre para fazer a disciplina.

BANCA:. A banca do TCC deve ser marcada pelo aluno e com a autorização do orientador com uma semana de
antecedência. A banca é formada por três professores: o professor orientador, e dois professores do curso de Engenharia. Pode trazer um professor de fora da Instituição, mas deve ter titulação mínima de mestre e deve ser da
área de atuação do assunto do TCC. O trabalho de TCC deve ser entregue impresso e encadernado, no máximo
com 7 dias de antecedência para a análise da banca. Os professores da banca podem reprovar o aluno se ele
não atender o prazo estabelecido.
FOLHA DE MARCAÇÃO DE BANCA – A folha de marcação de banca deve ser preenchida com letra de forma ou
digitada. O nome do aluno e dos professores da banca devem ser completos. Depois de escolhidos a data e os
professores que farão parte da banca, a folha deve ser entregue à professora de TCC para que seja providenciada
toda a documentação da defesa. OBS: Não haverá defesa, se a folha não for entregue à professora da disciplina.

APRESENTAÇÂO: A apresentação do TCC deve ser marcada pelo aluno e com a autorização do orientador. A
apresentação deve ser feita em 20 minutos e depois é feita a arguição pela banca. Depois a banca se reúne para
decidir se aprova ou reprova o trabalho e delibera a nota. A nota é falada para o aluno mas não é lançada.

ENTREGA DOS CDs: Após a gravação de 2 CDs do TCC, os mesmos devem ser entregues na coordenação e o
professor da disciplina deve ser avisado para que possa lançar a nota. Se tirar nota 9,0 ou acima de 9,0 deve depositar o TCC no repositorium (pela internet). Seu trabalho tem que ser depositado para ser disponibilizado para
todas as unidades do Grupo Ser e será considerado como publicação.

LANÇAMENTO DA NOTA: A nota só será lançada após a entrega e verificação dos 2 CDs pela coordenação de
Engenharia. O prazo final é de 15 dias após a defesa para a entrega dos CDs, se o prazo não for cumprido
será lançada a nota zero ao aluno.

DIAS LETIVOS: SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO

