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MISSÃO: 
Formar cidadãos empreendedores para o exercício 
profissional com competência técnica, crítica e ética visando o 

desenvolvimento pessoal, social e ambiental.  

PLANO DE ENSINO 
 

CURSO: TURISMO 

DISCIPLINA: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 
1 - EMENTA: 
Atividades em classe: escolha do tema e dos objetivos e metas. Orientação sobre os 

problemas teóricos, metodológicos e práticos da pesquisa de campo e/ou teórica e da 

elaboração do trabalho individual. Elaboração do projeto. 

CARGA HORÁRIA 
TOTAL (36H) 

TEÓRICA (18H) PRÁTICA (18H) PERÍODO LETIVO: 
4º Ano / 1º Semestre 

 
1 – COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELO ALUNO: 

− Compreender os passos necessários para execução de uma pesquisa de 
campo 

− Possuir espírito crítico e científico 
− Conhecer a estrutura de um trabalho monográfico 
− Realizar com precisão o levantamento dados de uma pesquisa 
− Tabular e analisar os dados coletados através de ferramentas informatizadas 
− Estabelecer vínculos entre a teoria estudada e a realidade investigada na 

pesquisa 
− Realizar pesquisa bibliográfica cientificamente consistente 
− Elaborar citações bibliográficas, segundo padrões da ABNT 
− Possuir visão crítica, analítica e imparcial no tratamento das informações 

produzidas 
− Produzir conclusões e recomendações com embasamento e argumentação 

coerentes com os resultados obtidos na pesquisa 
− Apresentar postura crítica e auto-crítica; 
− Aplicar princípios básicos de ética e da qualidade nas relações interpessoais; 
− Desenvolver o espírito investigativo, através da pesquisa; 
− Demonstrar capacidade para trabalhar em equipe.   

 
 
2 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

− A aplicação adequada dos instrumentos de pesquisa 
− Elementos Constitutivos de um trabalho monográfico 
− Tabulação, análise e discussão de dados de uma pesquisa científica 
− Normas para formatação de figuras, gráficos e tabelas, segundo padrões da 

ABNT 
− Elaboração e redação de conclusões e recomendações 
− Normas de formatação de referências bibliográficas, segundo padrões da 

ABNT 
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3 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 Os alunos terão contato com os conteúdos teóricos através de três encontros 
com a Coordenação de Estágio ao longo do semestre, nos quais será utilizada como 
procedimento metodológico a exposição dialogada. Adicionalmente, os alunos participarão, 
até o final da disciplina, de encontros semanais com os seus respectivos Professores 
Orientadores, para o encaminhamento e o acompanhamento das atividades referentes à 
execução da pesquisa planejada no Projeto de Estágio e construção da Monografia. O 
cronograma de estágio estabelecido no início do período letivo demarcará as datas nas 
quais a produção de elementos da monografia deverá ser concluída. 
 
4 - PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 
 
5.1- O aluno será avaliado sob dois prismas distintos. Ao longo do semestre, serão 
acompanhados a sua freqüência e o atendimento às solicitações do orientador. 
Decorridos quarenta e cinco dias do início da disciplina, o aluno será solicitado a apresentar 
à Coordenação de Estágio seu Pré-Projeto de Pesquisa, contendo a demarcação do 
problema a ser estudado, os objetivos a serem alcançados, bem como a justificativa para a 
realização da pesquisa.  

5.2- Trinta dias antes da data prevista para o encerramento da disciplina, o aluno deverá 
depositar seu Projeto de Pesquisa, contendo todos os elementos constitutivos discutidos 
em sala de aula e devidamente analisados pelo Professor Orientador. A entrega dos 
trabalhos está vinculada à autorização por escrito do professor orientador. Os trabalhos 
passarão, então, por um processo de avaliação e correção pela banca examinadora. Haverá 
prorrogação e segunda data para o depósito do projeto de pesquisa, conforme cronograma. 

5.3- No prazo estabelecido pela Coordenação de Estágio, de acordo com o cronograma da 
disciplina, os projetos de pesquisa avaliados serão apresentados publicamente, perante 
banca examinadora, quando na oportunidade será atribuída a nota final dos trabalhos e 
serão encaminhadas as solicitações de correção pelos examinadores. 

5.4- Caso a nota atribuída a cada projeto de pesquisa seja superior ou igual a sete 
pontos, a mesma corresponderá à nota final da disciplina. Contudo, caso o aluno obtenha 
média inferior a sete pontos e superior ou igual a quatro pontos, deverá submeter-se a 
processo de Recuperação, reapresentando seu trabalho ajustado, conforme solicitações da 
banca examinadora. O aluno que obtenha média inferior a quatro pontos após sua 
primeira apresentação pública deverá cumprir novamente a disciplina, em período posterior, 
em regime de dependência, sem direito a processo de recuperação. 

 
5 – BIBLIOGRAFIA 
        
      Toda a bibliografia do Curso, referente à área de concentração do Trabalho de 
Conclusão de Curso 
 
 
 


