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PLANO DE ENSINO 

 
I.  IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Acadêmica Especial de Estudos Geográficos 
Curso: Geografia (Licenciatura e Bacharelado) 
Disciplina: Trabalho Final de Curso 
Carga horária semestral: 64 horas Teórica: 32 horas Prática: 32 horas 
Semestre/ano: 2º/2019 Turma/turno: 8º período/noturno 
Média: 6,0 pontos 
Professora: Maria José Rodrigues  
e-mail: mariarodrigues@ufg.br 
 
II. Ementa 
Proposição e execução de projeto de pesquisa em Geografia. Elaboração de monografia 
(conforme normas da ABNT). Defesa pública diante de banca examinadora. 

III. Objetivo Geral 
Proporcionar aos acadêmicos, condições para elaborar trabalho técnico-científico (mono-
grafia), como exigência final do curso de Geografia e complementar informações e trei-
namentos para que possam propor e executar projetos, principalmente, na área de seus 
estudos. 

IV. Objetivos Específicos 
Complementar e proporcionar ao aluno condições para:  

1. Planejar e elaborar planilha para facilitar a análise da evolução do trabalho, visando 
melhorar o rendimento final; 

2. Elaborar monografia de acordo com plano estabelecido entre professor (a) e 
acadêmico(a), conforme normas da ABNT; 

3. Defender publicamente monografia diante de banca examinadora. 
 
V. Metodologia 
Aula expositiva/dialogada, leituras orientadas, sistematização de textos discutidos em 
sala, orientações para elaboração de trabalho final de curso. 
 
VI. Processos e critérios de avaliação 

 As resenhas deverão ser entregues no início de cada aula. 

 Não serão aceitos trabalhos atrasados. 

 O estudante que deixar de realizar avaliações previstas no plano de ensino poderá 
solicitar segunda chamada até cinco (5) dias uteis após a data de realização da 
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avaliação. A segunda chamada de avaliação deverá ser formalizada na coordena-
ção do curso, devidamente justificada e comprovada. 

A nota disciplina será composta das seguintes atividades: 

N1 a N10: Resenha dos textos das aulas e etapas do desenvolvimento do trabalho 
final - Avaliação individual - 10,0 pontos – cada avaliação corresponde a 2% da 
nota final (total: 20% da nota final). 

N11: Apresentação do trabalho final - 10,0 pt – (20% da nota final) 

N12: Trabalho final escrito - 10,0 pt – ( 30% da nota final) 

N13: Avaliação da banca - 10,0 pt – (30% da nota final) 

          A nota da disciplina será o resultado da equação seguinte, não havendo, em ne-
nhuma hipótese, aproximação de resultados. 

NF = (N1 x 0,05) + (N2 x 0,05) + (N3 x 0,05) + (N4 x 0,05) + (N5 x 0,05) + (N6 x 
0,05) + (N7 x 0,05) + (N8 x 0,05) + (N9 x 0,05) + (N10 x 0,05) + (N11 x 0,2) + (N12 
x 0,3) + (N13 x 0,3) 

Em caso de discordância da nota atribuída o aluno deverá agir conforme o Artigo 81 do 
Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 12, de 09 de 
novembro de 2012). 
 
VII. Local de divulgação dos resultados das avaliações 
As avaliações escritas serão devolvidas ao discente na sala de aula com as notas e as 
devidas observações de correção. A média final será divulgada no sistema, em tempo 
hábil de acordo com o calendário acadêmico. 
VIII. Cronograma 

Encontro 1 - CH Teórica: 4 CH Prática: 0 

● Apresentação do plano de trabalho 

● Introdução à disciplina 

● Explanação sobre o trabalho final – via e-mail 

● Todos os alunos deverão encaminhar o projeto de pesquisa para o e-mail: 
mariarodrigues@ufg.br 

 

Encontro  2 - CH Teórica: 4 CH Prática: 0 

Entrega da planilha de evolução do trabalho final de curso  
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Método científico. In: PRODANOV, Cleber Cristiano. Metodologia do trabalho científico 
[recurso eletrônico] : métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico / Cleber 
Cristiano Prodanov, Ernani Cesar de Freitas. – 2. ed. – Novo Hamburgo: Feevale, 2013. 
p.14-26. 

 Avaliação N1: Resenha 1 – 10 pt (2% da nota final - entregar no início da aula) 

 

Encontro 3 - CH Teórica: 4 CH Prática: 0 

Pesquisa científica. In: PRODANOV, Cleber Cristiano. Metodologia do trabalho científico 
[recurso eletrônico]: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico / Cleber 
Cristiano Prodanov, Ernani Cesar de Freitas. – 2. ed. – Novo Hamburgo: Feevale, 2013. 
p.42-72 

 

Encontro 4 - CH Teórica: 4 CH Prática: 0  

Normas para a redação dos trabalhos 

IN: ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 
elaboração de trabalhos na graduação – 10. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 89-96. 

 Avaliação N4: Resenha 3 – 10 pt (2% da nota final - entregar no início da aula) 

 

Encontro 5 – CH Teórica: 4 CH Prática: 0 

ABNT NBR – 14724 – Trabalhos acadêmicos 

ABNT NBR – 6023 – Referências 

ABNT NBR – 10520 - Citações 

 

Encontro 6 – CH Teórica: 4 CH Prática: 0 

Análise de Projeto de Pesquisa  - Monografias defendidas nos cursos de Graduação em 
Geografia da UFG – Regional Jataí. 

 Avaliação N5: Roteiro de avaliação  – 10 pt (2% da nota final - entregar no início da 
aula). 

 

Encontro 7 - CH Teórica: 00 CH Prática: 4 – 22/09 

Apresentação da metodologia do trabalho final N6 - 10,pt (2% da nota final) 

 

Encontro 08 -  CH Teórica: 00 CH Prática: 4  
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Apresentação da análise dos dados do trabalho final N7 – 10,pt (2% da nota final) 

 

Encontro 09 -  CH Teórica: 00 CH Prática: 4 

Apresentação da análise dos dados do trabalho final N7 – 10,pt (2% da nota final) 

 

Encontro 10 - CH Teórica: 00 CH Prática: 4 

Apresentação da análise dos dados do trabalho final N7 – 10,pt (2% da nota final) 

 

Encontro 11 - CH Teórica: 00 CH Prática: 4 

Apresentação da análise dos dados do trabalho final N7  – 10,pt (2% da nota final) 

 

Encontro 12 - CH Teórica: 00 CH Prática: 4 

Apresentação da introdução  N8 - 10,pt (2% da nota final) 

 

Encontro 13- CH Teórica: 00 CH Prática: 4 

Apresentação considerações finas do trabalho final N9 - 10,pt (2% da nota final) 

Entrega da ficha de orientação N10 – 10 pt (2% da nota final) 

 

Encontro 14 - CH Teórica: 00 CH Prática: 4 

● Apresentação do trabalho final N11  – 10 pt (20% da nota final) 

 

Encontro 15 - CH Teórica: 00 CH Prática: 4 

● Entrega do trabalho final escrito N12 - 10pt (30% da nota final) 

● Avaliação da banca N13 - 10pt (30% da nota final) 

 

Encontro 16 - CH Teórica: 4 CH Prática: 0 

● Encerramento da disciplina 

_______________________________________________________________________ 

IX. OBSERVAÇÕES 

Regulamento Geral dos Cursos de Graduação 
RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557, de 1° de dezembro de 2017 
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Capítulo I 

Da Organização dos Cursos de Graduação  
 

Seção II 
Da Estrutura do Currículo do Curso de Graduação 

 
Art. 16. A hora-aula em cursos presenciais será de 60 (sessenta) minutos, sendo 50 
(cinquenta) minutos de aulas teóricas e práticas e 10 (dez) minutos de atividades 
acadêmicas supervisionadas, conforme legislação em vigor. 
§ 1o No caso de cursos noturnos, a regional poderá estabelecer como parâmetro de 
hora-aula 45 (quarenta e cinco) minutos de aulas teóricas e práticas e 15 (quinze) 
minutos de atividades acadêmicas supervisionadas, conforme legislação em vigor. 
§ 2o No caso de componentes curriculares de estágio e atividades complementares as 
horas devem ser consideradas de 60 minutos. 

 
Capítulo IV 

Da Avaliação, Da Segunda Chamada de Avaliação, Da Revisão de Nota, Da 
Frequência, Da Revisão de Frequência, Do Aproveitamento de Componentes 

Curriculares e de Atividades Complementares 
 

Seção I 
Da Avaliação 

 
Art. 82. A nota final do estudante no componente curricular variará de 0,0 (zero) a 10,0 
(dez), com uma casa decimal, seguindo o mesmo critério de arredondamento do art. 56, 
§ 3o. 
§ 1o A nota final será resultado de, no mínimo, duas avaliações que podem ser provas, 
trabalhos, seminários, relatórios ou outras formas de produção acadêmica escrita, oral, 
prática ou audiovisual do estudante. 
§ 2o Será aprovado no componente curricular o estudante que obtiver nota final igual ou 
superior a 6,0 (seis) e frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) da 
carga horária total do componente curricular, observado o disposto no art. 87 deste 
RGCG. 

 
Seção IV Da Frequência 

 
Art. 87. Será obrigatória ao estudante a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por 
cento) da carga horária de cada componente curricular, nos cursos presenciais. 
§ 1o Nos componentes curriculares de estágio obrigatório, a frequência exigida será de 
100% (cem por cento) e o coordenador de curso, orientador e/ou coordenador de estágio 
deverá oferecer formas de reposição para compensação das faltas justificadas, a fim de 
cumprimento de carga horária em sua totalidade. 
§ 2o O registro das faltas às aulas, no sistema acadêmico, será de responsabilidade do 
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professor do componente curricular. 
§ 3o O registro no sistema acadêmico ficará disponível para consulta pelo coordenador e 
secretário de curso e vice-diretor da unidade acadêmica ou subchefe da unidade 
acadêmica especial responsável pelo componente curricular. 
 
XIII. FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS 

Todos os trabalhos propostos deverão seguir as normas atuais da ABNT 

. 

 
Data Jataí, 19 de agosto de 2019 

 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Maria José Rodrigues 

 
 

_____________________________________ 
Coordenador do curso 


