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Carga Horária Semanal  
02 h 

Teórica 
02 h 

Prática 
00 h 

Duração/Semana 
18 semanas 

Carga Horária Semestral 
30 h e 36 h/a 

EMENTA: Consiste na apresentação pelo aluno concluinte dos cursos de um trabalho final de curso, que poderá 
consistir em uma monografia, ou artigo para publicação, ou projeto de intervenção pedagógica, ou ainda, a 
apresentação de um memorial crítico-descritivo do percurso individual da formação, ou ainda apresentação de 
um relato crítico de experiência pedagógica vivenciada no campo da educação física ou do esporte. As formas 
de acompanhamento acadêmico, os critérios de avaliação e demais exigências serão definidas posteriormente 
pelo Colegiado de curso. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Unidade 1. Orientações gerais sobre a disciplina  
- Finalidade da disciplina 
- Normas da disciplina 
- Formas de avaliação 
- Discussão das datas importantes na mesma 
- Aferência da situação de cada aluno em relação a elaboração do seu TCC (conferência de cronograma de 
orientação assinado pelo aluno e professor, confecção de cronograma de atividade semestrais referentes ao 
TCC e conferência de documentos de aprovação de comitê de ética) 
 
Unidade 2. Formatação e apresentação de TCC  
- Discussão da importância da formatação de documentos acadêmicos 
- Contextualização das normas e atualização das mesmas 
- Utilização do Manual de normas do CEDUFOP 
- Metodologia científica (uma breve revisão)  
 
Unidade 3. Apresentação final do TCC 
- Orientação sobre as formas de apresentação (postura, formatação de slides, fala e preparação para o evento) 
- Preparação para a apresentação final por meio de uma “pré-apresentação do TCC” 
- Esclarecimentos sobre a postura da platéia no momento da apresentação 
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