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ANO:2018/1        PERÍODO: 6º BACHARELADO 
DISCIPLINA: TCC I 
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Drª Viviane Soares 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 120 h.  TEÓRICA: HS    PRÁTICA: HS 
PRÉ REQUISITO: Metodologia do trabalho científico 
  

 
PLANO DE APRENDIZAGEM 

 
EMENTA: 
Construção do projeto de pesquisa a partir de técnicas e estratégias para o desenvolvimento da pesquisa 
científica conforme as normas da instituição e da Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
 
OBJETIVO GERAIS: 

 Ampliar os conhecimentos do acadêmico em formação na área de Educação Física, no âmbito da 
Ciência e pesquisa, dando-lhe noções básicas de como planejar e executar atividades de pesquisa 
teóricas e/ou práticas, com o fim de obter um melhor desempenho intelectual e profissional. 

 Propiciar ao acadêmico, oportunidades de vivencia e experiência, através de ações concretas, de 
caráter educacional.  

 Oportunizar aos acadêmicos condições para construção do projeto de pesquisa. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
- Conhecer os tipos de pesquisas, e a 
importância de projetos de pesquisas; 
-Saber elaborar uma estrutura de um projeto 
de pesquisas. 

PESQUISA: Um bom assunto; Tipos de pesquisa; projetos de 
pesquisas; Estrutura do projeto; 

Compreender o papel e importância do TCC OTCC: A estrutura do TCC; Os tipos e aspectos formais do 
TCC 

-Conhecer os tipos de pesquisa; 
-Identificar as fases da pesquisa; 

A natureza da pesquisa científica 

Saber a construir a Introdução, o problema 
,hipótese,  justificativa e o objetivo do estudo 

Desenvolvimento da Pesquisa 

Saber construir citações Citações 
Saber elaborar o delineamento da pesquisa 
(esqueleto do trabalho) 

Revisão de literatura- delineamento da pesquisa 

Saber como elaborar as Referências 
Bibliográficas utilizadas no trabalho 

Referências Bibliográficas 

Saber elaborar a metodologia do trabalho, 
 

Metodologia: Os tipos de métodos; Aplicabilidade dos 
métodos na pesquisa 

 
METODOLOGIA: 
Aulas expositivas. 
Aulas práticas. 
Metodologias ativas; 
Trabalhos e leitura de periódicos. 
Discussões e comentários em reuniões e nas aulas. 
 
RECUSOS 
Data-show 
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Quadro de Giz; 
Apostilas, Livros, Artigos, etc. 
 
ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR 

 
AVALIAÇÃO: 
A avaliação seguirá as especificações do Projeto Pedagógico do Curso de Educação Física da 
UniEVANGÉLICA, que contempla um mínimo de dois instrumentos avaliativos por VA, o acúmulo de conteúdo ao 
longo do semestre, a devolutiva da avaliação na semana seguinte ao exame e acontecerá em três VAs assim 
caracterizadas e marcadas: 
 
1ª VA:  
Data Atividades Pontuação 
20/02 Mini PBL 10 
20/03 Citações  05 
13/03 Entrega da estrutura da revisão de literatura 05 
27/03 Primeira verificação de aprendizagem com o conteúdo referente à matéria 

ministrada até o dia que antecede a prova; 
70 

03/04 03 folhas de revisão de literatura 10 
07/04 Devolutiva  
 Total 100 
 
2ª VA:  
Data Atividades Pontuação 
07/04  07 folhas de revisão de literatura 05 
14/04 10 Folhas de revisão de literatura 05 
28/04 12 Folhas de revisão de literatura para orientador 45 
05/05 Verificação de aprendizagem integrada (provão) contendo questões objetivas de 

múltipla escolha, com conteúdo apresentado no edital da avaliação 
40 

 Participação 05 
19/05 Devolutiva  
 Total 100 
 
3ª VA:  
Data Atividades Pontuação 
19/05 Entrega da Introdução (2 folhas) contendo problema, hipótese, objetivos e 

justificativa 
10 

09/06 Estruturação itens plataforma Brasil 10 
16/06 Verificação de aprendizagem 3ªVA 30 
16/06 Entrega do projeto completo contendo documentos do comitê de ética e arquivo com 

itens da plataforma Brasil 
50 

19/06 Devolutiva  
 Total 100 
 
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA: O acadêmico que, por motivo justo, perder qualquer atividade avaliativa, poderá 
requerer na Secretaria Geral, mediante pagamento da taxa devida e dentro do prazo de três dias úteis da 
realização da avaliação, uma Avaliação Substitutiva que, se deferida pelo Diretor do Curso, será realizada na 
data fixada previamente pela direção, e será discursiva*. *Salvo em casos especiais identificados pela direção. 
        São considerados motivos justos: doenças infectocontagiosas, comprovadas por atestado médico; limitação 
temporária da capacidade física por doença ou acidente, comprovada por atestado médico; convocação para 
manobra militar; licença maternidade; morte de um familiar de primeiro grau; participação em Jornadas ou 
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Congressos da área de formação, comprovada por certificado; participação em Projeto de extensão da 
instituição; e atletas representando a instituição ou município/estado/país.  
 
REVISÃO DE NOTAS: Será permitida a revisão de nota ao aluno que a solicitar no prazo de três dias úteis 
após a divulgação da nota. 
A solicitação de revisão da nota deverá ser feita na Secretaria Geral e deverá constar de: 

1. Prova a ser revisada. 
2. Argumentação da solicitação, baseada em bibliografia atualizada, ou documento comprobatório. 
Não serão aceitas bibliografias desatualizadas (com mais de cinco anos). 
3. Cópia da bibliografia utilizada como argumentação. 
4. Citação de onde foi extraída a bibliografia (nome do livro / revista / manual; ano de publicação; 
editora). 

        O pedido de revisão somente poderá versar sobre erro material ou de interpretação pelo professor da 
disciplina, por ocasião do julgamento ou análise da prova, ou de lançamento indevido. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
PEREIRA, J.M. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. São Paulo: Atlas. 2007. (001.89/M433m) 
THOMAS, J.R.; NELSON, J.K. Métodos de pesquisa em atividade física. 3 ed. Porto Alegre: Artemed. 2002. 
(796:001.8/T458m/3.ed) 
 
Bibliografia complementar: 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR 14724, Jul/ 2001(Trabalhos Acadêmicos); NBR 
10520, Ago/ 2002 (Citações); NBR 6023, Ago/ 2002 (Referências Bibliográficas); NBR 6028, Maio/ 1990 
(Resumos); NBR 6022, Ago/1994 (Artigos Científicos);.  
ECO, H. Como se faz uma Tese. 18 ed.  São Paulo: Perspectiva. 2003. (001.84/E19c/15.ed) 
GONÇALVES, H. A. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. São Paulo: Avercamp. 2005. 
(001.89/M433m) 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 21 ed. Rev e Amp. São Paulo; Cortez, 2000, 
278 p. (001.89/S498m/12.ed) 
 
 
ASSINATURA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL: 

 
_________________________________ 

 
DATA:_____/_____  /_____ 

 

Plano de Aprendizagem Aprovado pelo NDE do 
Curso de Educação Física no dia 25/01/2018. 

 
Profº. Dr. Iransé Oliveira Silva 

Diretor do Curso de Educação Física 
 


