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NORMAS DE FUNCIONAMENTO DA DISCIPLINA NÚCLEO TEMÁTICO DE 

PESQUISA: ATRIBUIÇÕES E TRABALHO MONOGRÁFICO 

 

 

 A disciplina Núcleo Temático de Pesquisa (NTP) será ministrada observando o 

previsto na ementa da disciplina conforme Projeto Político Pedagógico do Curso de 

Educação Física (PPC), perfazendo um total de 90 (noventa) horas aulas. Porém, não se 

trata de uma disciplina que orientará o conteúdo do trabalho monográfico. Isso ficará a 

cargo dos professores responsáveis 

 A matrícula em uma área de Núcleo Temático de Pesquisa e a presença de 75% 

do aluno são obrigatórias, conforme dispõe o Regimento Geral/UFG e o artigo 26, 

parágrafos I e II, seção II, capítulo IV da resolução CONSUNI n. 06/2002, estando o 

aluno, portanto, sujeito a reprovação conforme determina o sistema em vigor. 

 Para ser aprovado na disciplina Núcleo Temático de Pesquisa, o aluno deverá 

obter nota igual ou superior a 5,0 (cinco). 

 Será obrigatória, para efeito de colação de grau, a apresentação pública do 

trabalho monográfico perante uma Banca Examinadora composta por, no mínimo, dois 

professores designados pela Coordenação de Curso ou por Portaria da Direção do 

CAJ/UFG. 

 O aluno deverá se matricular em um dos quatro Núcleos Temáticos de Pesquisa 

(Pesquisa em Educação Física e Escola; Pesquisa em Educação Física, Saúde e 

Educação; Pesquisa em Educação Física, Lazer e Educação; Pesquisa em educação 

Educação Física e Esporte) e elaborar o trabalho de conclusão de curso sob orientação 

de um dos professores do curso de Educação Física. Em caso de escolha de orientadores 

que não pertencem à coordenação deste curso, deverá haver negociação prévia com o 

professor da disciplina, respaldado por votação em reunião de coordenação. 

 

ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELA DISCIPLINA NTP 

 

 Elaborar o Programa de Ensino da Disciplina e submetê-lo a apreciação e 

aprovação da Coordenação do Curso de Educação Física. 

 Fazer controle dos registros acadêmicos (freqüência, notas). 

 Ministrar aulas referente ao processo de construção do TCC (Monografia), no 

que se refere à estrutura, entrega e apresentação do trabalho escrito. 

 Coordenar os trabalhos relacionados à disciplina Núcleo Temático de Pesquisa. 

 Estabelecer e divulgar um calendário de funcionamento da disciplina. 

 Organizar o seminário de apresentação dos projetos de pesquisa definitivos, o 

seminário de pesquisa e a apresentação pública dos trabalhos de conclusão de curso 

(monografias). 

 

 

 

 

 



ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR 

 

 Orientar e acompanhar o processo de elaboração, entrega e avaliação do trabalho 

de conclusão de curso produzido pelo aluno, principalmente com relação ao conteúdo e 

desenvolvimento da pesquisa. 

 Seguir a documentação adotada pelo curso de Educação Física CAJ/UFG para 

elaboração, entrega e avaliação da monografia (Manual de Normas Técnicas, ficha de 

orientação, critérios de correção, etc). 

 Participar da banca examinadora de apresentação pública da monografia e 

cumprir seu papel como membro integrante, atentando-se para as formalidades. 

 Comunicar, em tempo hábil (antes de atingir 25% do tempo total de duração da 

disciplina), ao curso de Educação Física, em reunião de coordenação, quaisquer 

problemas detectados no andamento da disciplina e/ou processo de orientação da 

monografia.  

 

ATRIBUIÇÕES DO ALUNO ORIENTANDO 

 

 Comparecer às orientações e se responsabilizar pelo processo de elaboração e 

entrega do trabalho de conclusão de curso. 

 Seguir a documentação adotada pelo curso de Educação Física/CAJ/UFG para 

elaboração, entrega e apresentação pública da monografia (Manual de Normas Técnicas, 

ficha de orientação, critérios de correção, etc.), mediante a qual seu trabalho será 

avaliado. 

 Matricular-se e frequentar as aulas da disciplina Núcleo Temático de Pesquisa. 

 Atender às exigências da disciplina NTP para a apresentação pública da 

monografia, atentando-se para as formalidades. 

 Comunicar em tempo hábil (antes de atingir 25% do tempo total de duração da 

disciplina), ao curso de Educação Física, em reunião de coordenação, quaisquer 

problemas detectados no andamento da disciplina e/ou processo de orientação da 

monografia.  

 Para isso o aluno deverá encaminhar documentação por escrito, via 

representação estudantil presente na reunião de coordenação de curso e, na ausência 

deste, via coordenador do curso (o modelo do formulário está disponível na secretaria 

do curso). 

 

DA CONSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA 

  

 Para a composição da Banca de Avaliação Monográfica deverão ser adotados 

critérios de representatividade de no mínimo dois professores: um orientador, um 

membro avaliador (professor que ministra aula no curso de Educação Física) e um 

membro suplente (preferencialmente um professor integrante do quadro docente do 

Curso). 

 Poderá ser convidado um membro a mais para a composição da banca, em caso 

de co-orientação. No entanto, ele não emitirá nota. 

 São atribuições dos membros da banca: 

 

Membro Orientador 

I- Corrigir a monografia de seu orientando, atribuindo nota de 0 a 10, 

conforme critérios adotados pela disciplina a aprovados em reunião departamental, 



seguindo o Manual de Normas Técnicas adotado no curso de Educação 

Física/CAJ/UFG. 

II- Manter a monografia limpa, ou seja, sem rabiscos de correção, pois a 

mesma irá para arquivo, e devolvê-la ao responsável pela disciplina NTP com 

antecedência mínima de vinte e quatro horas. 

III- Observar se o CD-ROM possui o arquivo da monografia, conforme 

exigências do Manual de Normas Técnicas (arquivo único e formato PDF).  

IV- Participar da banca avaliadora na função de presidente da mesma, nos 

dias e horários marcados.  

V- Assinar os documentos necessários no ato da sessão pública de 

apresentação de monografia de cada aluno. 

VI- Enviar parecer por escrito, em caso de impedimento de participação na 

banca, com antecedência de no mínimo 24 horas, para o membro suplente ou para o 

responsável pela disciplina NTP. 

 

Membro Avaliador 

I- Corrigir a monografia avaliada, atribuindo nota de 0 a 10, conforme 

critérios adotados nessa resolução, seguindo o Manual de Normas Técnicas adotado no 

curso de Educação Física CAJ/UFG. 

II- Manter as correções feitas no corpo do texto do trabalho, ou anexar 

súmula de correção, pois esta cópia da monografia será devolvida para o aluno após a 

apresentação pública. 

III- Participar da banca avaliadora, nos dias e horários marcados.  

IV- Assinar os documentos necessários no ato da sessão pública de 

apresentação de monografia de cada aluno. 

V- Enviar parecer por escrito, em caso de impedimento de participação na 

banca, com antecedência de no mínimo 24 horas, para o membro suplente ou para o 

responsável pela disciplina NTP. 

 

Membro suplente 

I- Participar da banca avaliadora nos dias e horários marcados, caso haja 

impedimento de um dos membros descritos. 

II- Ler o parecer enviado pelo componente da banca que não pôde 

comparecer. 

III- Assinar os documentos necessários no ato da sessão pública de 

apresentação de monografia de cada aluno. 

 Todos os documentos pertinentes à apresentação pública da monografia deverão 

ser entregues ao professor responsável pela disciplina NTP com antecedência mínima 

de 24 horas do início das apresentações, em dia e horário fixado. 

 Os documentos citados são: cópia da monografia que estiver em poder do 

membro da banca (impresso ou digital), parecer técnico consubstanciado (duas vias), 

súmula de correção (opcional), ficha de freqüência de orientação, ficha de avaliação 

com as notas e outros (definidos pelo responsável pela disciplina NTP).  

 

DA ELABORAÇÃO, ENTREGA E AVALIAÇÃO DA MONOGRAFIA 

 

 A monografia deverá ser elaborada atendendo aos critérios de correção 

estabelecidos na coordenação de curso e divulgados pelo professor responsável pela 

disciplina NTP, sob orientação de um professor do curso de Educação Física ou do 

CAJ/UFG. 



 Será permitida, em caráter opcional, a participação de um professor co-

orientador da pesquisa. Este deverá ser docente vinculado a uma instituição de ensino 

superior. 

 As monografias devem ser elaboradas de acordo com o Manual de Normas 

Técnicas adotado pela coordenação do curso de Educação Física.  

 Os critérios adotados para entrega da monografia, bem como datas e horários, 

serão definidos anualmente pelo professor responsável pela disciplina NTP, divulgados 

previamente.  

 As datas e horários de entrega da monografia e de divulgação dos resultados 

deverão ser rigorosamente cumpridos por docentes e discentes envolvidos.  

 Em caso de descumprimento do item anterior, o aluno terá direito a pedido de 

segunda chamada conforme artigo 24, parágrafos 1 e 2, seção I, capítulo IV   da 

Resolução CONSUNI n. 06/2002.  

 A apreciação do pedido de segunda chamada deverá ser feita pelo professor 

responsável pela disciplina NTP, em conjunto com o professor orientador do trabalho 

monográfico.  

 Os TCCs (monografias) serão analisados, corrigidos e pontuados de acordo com 

os critérios de correção estabelecidos e aprovados anualmente em reunião de colegiado 

de curso. 

 A avaliação será feita pelo orientador e pelo membro avaliador da banca, e a 

média final será a somatória das duas notas, dividida por dois.  

 A classificação dos conceitos e notas equivalentes dar-se-á da seguinte forma: 

Conceito “A” = Nota de 8,5 a 10,0 

Conceito “B” = Nota de 7,0 a 8,4 

Conceito “C” = Nota de 5,0 a 6,9 

Conceito “D” = Nota 4,9 abaixo (insatisfatória) 

 Para efeito de controle acadêmico, os conceitos serão registrados nos trabalhos 

monográficos a serem arquivados no curso e as notas equivalentes apenas no diário de 

classe e fichas de avaliação.  

 Em caso de pedido de revisão de nota (conforme parágrafo 1 do artigo 25 do 

capítulo IV seção I da resolução CONSUNI n. 06/2002), após reavaliação da banca que 

emitiu a nota, o trabalho será encaminhado ao professor responsável pelo NTP, para ser 

encaminhado para outra banca constituída por professores do Curso de Educação Física 

para nova avaliação.  

 A avaliação da disciplina Núcleo Temático de Pesquisa será definida de forma 

padronizada em reunião de coordenação de curso, resguardando o direito do aluno de 

fazer no mínimo duas avaliações por semestre. A especificação das avaliações será 

apresentada no plano de curso do docente responsável por esta disciplina. 

 

 

 

 

Profa. Dra. Cátia Regina Assis Almeida Leal 

Professora responsável pela disciplina NTP 

 

 

 

 

 
 


