
 
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS 

Campus Universitário — Trindade 

CEP 88.040-900 — Florianópolis — Santa Catarina 

FONE (048) 3721-9286   —   FAX:  (048) 3721-9751 

 

  PLANO DE ENSINO – 2018/2  

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. 

Professora Maria Helena Lenzi m.h.lenzi@ufsc.br 

Aula: quarta-feira 18h30 às 20h 

 

EMENTA: Produção de monografia e suporte administrativo ao/à orientador/a acadêmico/a. 

 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

- Ciência do Regulamento de TCC. 
- Entrega do projeto de TCC. 

- Emissão de portaria de orientador/a acadêmico/a. 
- 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.  
 

 

 BIBLIOGRAFIA  

 

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

 

 ATIVIDADES e 
CRONOGRAMA 

 

 

DATA CONTEÚDO - ATIVIDADE 

01/08 Apresentação da disciplina, regulamento do TCC e calendário do semestre 

Agosto Revisão dos elementos de um TCC e elaboração do plano de escrita 

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

Setembro Seminários de apresentação do projeto de TCC  

Outubro Atendimento individual  

Novembro Atendimento individual  

05/12 Prazo final para a entrega dos projetos e das notas atribuídas pelos/as orientadores/as 

TÉRMINO DO SEMESTRE  

 

 AVALIAÇÃO  

 

mailto:m.h.lenzi@ufsc.br


 A avaliação contará com 3 notas de pesos diferentes, a saber: 
Nota 1: Projeto inicial: 25% da nota final; 

Nota 2: Projeto parcial ao final do semestre: 25% da nota final; 

Nota 3: Desempenho na produção do TCC (atribuída pelo/a orientador/a): 50% da nota final. 
 

 O/A aluno/a que não obtiver uma das notas acima terá direito a receber o conceito “I”, desde que 

solicitado e justificado pelo/a orientador/a acadêmico/a até o dia 05 de dezembro.  
 O/A aluno/a que não tiver obtido mais de uma das notas acima não terá direito ao conceito “I” e 

estará reprovado/a. 


