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ORIENTAÇÕES PARA A PRODUÇÃO DA MONOGRAFIA DE CONCLUSÃO DE CURSO – 

ANO DE 2012 

 

Conforme reunião de planejamento realizada no curso de Educação Física, em fevereiro 

de 2012, definiu-se adotar os procedimentos abaixo relacionados para o processo de construção do 

projeto de monografia e de elaboração, entrega e apresentação da monografia de conclusão de curso 

(TCC), que vigorarão durante todo o ano de 2012 e terão validade enquanto não forem instituídas 

novas normas. 

1. Os projetos de pesquisa serão elaborados na disciplina Introdução ao Pensamento Científico, 

no quinto período, desvinculados do projeto de monografia e sem orientação dos outros 

professores da coordenação de curso. Esta atividade será uma forma de avaliação da 

disciplina, orientada pelo professor da mesma.  Mas isto não inviabiliza o acompanhamento 

de alunos que já estejam desenvolvendo algum tipo de atividade (pesquisa, extensão, 

estudos, etc.) com algum professor e que queiram vincular seu projeto da disciplina ao 

projeto de TCC. 

2. O seminário temático (dos projetos da disciplina Introdução ao Pensamento Científico) 

ocorrerá ou não, a critério do professor da disciplina, sem constituição e contribuição de 

banca de professores. 

3. A disciplina Núcleo Temático de Pesquisa, que ocorrerá no segundo semestre letivo de cada 

ano, terá apenas um professor para todas as linhas de pesquisa, que se encarregará de 

informar aos alunos no sétimo período (já antecipando suas funções) sobre: os 

procedimentos da relação orientador/orientando; o calendário do funcionamento da 

produção do TCC; a forma de encaminhar os possíveis problemas de orientação à 

coordenação de curso, via documento escrito a ser apresentado pelo representante dos 

alunos na reunião de coordenação; a entrega do projeto e a qualificação da monografia que 

ocorrerá no início da disciplina Núcleo Temático de Pesquisa (oitavo período); os critérios 

de correção das monografias; as orientações gerais sobre a entrega e a apresentação das 

monografias; dentre outros. Obs.: Não se trata de uma disciplina que orientará o trabalho 

monográfico. Isso ficará a cargo dos professores responsáveis. Portanto, este professor do 

Núcleo Temático poderá ter seus orientandos, contando com carga horária específica para 

orientação (fora da disciplina). 

4. Os possíveis problemas que surgirem referentes à orientação do TCC (como, por exemplo, a 

falta de orientador ou a difícil relação entre orientador e orientando), serão mediados pelo 

professor da disciplina Núcleo Temático de Pesquisa. Nos casos mais complexos, o aluno 

poderá apresentar o problema à reunião de coordenação de curso, por meio de seu 

representante legal (aluno que participa da reunião de coordenação), munido do formulário 

preenchido (modelo disponível na coordenação do curso).  

5. Dissolve-se o NUTEF e a resolução CCEF/CAJ/UFG n.001/2009 da coordenação do curso 

de Educação Física, mas suas atribuições ficam a cargo do professor da disciplina Núcleo 

Temático de Pesquisa, dentre as quais: 

 solicitar à coordenação de curso, em reunião, que se estabeleça conjuntamente o número 

mínimo e máximo de orientandos por orientadores, de acordo com as condições do quadro 

docente (será dividido o número de alunos do sétimo período pelo número de professores 

para se atingir uma média); 

 dirigir a constituição das bancas de apresentação dos projetos, de seminário de pesquisa e de 

apresentação da monografia, que será formada por dois professores (o orientador e o 

avaliador), e ambos emitirão nota cuja média será a somatória de ambas dividida por dois; 
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 estabelecer os critérios de correção das monografias, respeitando a resolução 

CCEF/CAJ/UFG n.001/2009, que serão aprovados em reunião de coordenação; 

 elaborar o cronograma do ano letivo, no que se refere ao projeto e à monografia, que 

também deverá ser aprovado em reunião de coordenação; 

6. Programação para o ano letivo: 

 1º semestre de 2012 – alunos entregam o projeto definitivo, monta-se a banca para dar 

sugestões aos alunos sobre o que pode ser desenvolvido (trabalho escrito e pesquisa de 

campo). Não é atribuída nota neste momento, mas uma cópia do projeto retorna ao aluno 

após o seminário de apresentação e outra cópia fica arquivada com o professor de Núcleo 

Temático de Pesquisa, para ser devolvida posteriormente, para que os professores 

acompanhem a correção da monografia; 

 2º semestre (início) – alunos entregam a monografia completa, conforme critérios exigidos, 

e apresentam no seminário de pesquisa. A banca corrige o trabalho completo e devolve no 

momento da apresentação, com sugestões de correção (súmula e anotações no próprio 

trabalho); 

 2º semestre (final) – alunos entregam as cópias definitivas das monografias, para serem 

corrigidas e atribuídas as notas do orientador e do professor corretor. 

7. A apresentação dos projetos (1º semestre) e o Seminário de Pesquisa (2º semestre - início) 

não serão abertos ao público. Trata-se de um momento particular entre a banca e o aluno. 

Apenas a apresentação pública das monografias será aberta para todos que quiserem assistir. 

8. A previsão da apresentação pública das monografias deverá constar no programa de ensino 

do professor da disciplina e, nos dias destinados às apresentações, devem ser suspensas as 

atividades de ensino (aulas) da turma envolvida, para que todos os alunos possam assistir.  

9. Poderão ocorrer apresentações simultâneas de no máximo dois núcleos temáticos nos 

períodos matutino e vespertino, ou somente no período matutino. 

10. As notas serão atribuídas individualmente pelos professores da banca, sem divulgação ao 

final das apresentações, e as médias de cada aluno serão fechadas posteriormente, em 

reunião de departamento. Só então a média será divulgada. 

11. A avaliação realizada na disciplina Núcleo Temático de Pesquisa, que também deverá 

constar no programa de ensino do professor desta disciplina, ocorrerá da seguinte forma: 

 primeira avaliação (10,0 com peso 2) - seminário de pesquisa (apresentação do trabalho 

monográfico): o aluno entregará o TCC completo, contendo os elementos pré-textuais, 

textuais e pós-textuais. A nota 10,0 será constituída de duas partes: texto escrito entregue 

pelo aluno 7,0; e respostas/posicionamento diante da apresentação/arguição realizada pela 

banca 3,0. Após a soma dessas notas aplica-se o peso; 

 segunda avaliação (10,0 com peso 6) – versão final do trabalho monográfico: o aluno 

poderá atingir até 10,0 no trabalho final entregue (monografia pronta); 

 terceira avaliação (10,0 com peso 2) – apresentação pública: o aluno poderá atingir até 10,0 

na apresentação pública;  

 nota final: NF = (N1 x 2) + (N2 x 6) + (N3 x 2) / 10;  

 observação: Os critérios de avaliação serão definidos e aprovados pelo Colegiado do Curso. 

A nota da monografia (que ficará no trabalho arquivado) é a referente ao produto final 

entregue (que vale de 0 a 10,0 pontos) e não a média da disciplina. 

 

Jataí, 19 de abril de 2012. 

Coordenação do Curso de Educação Física/CAJ/UFG 


