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CURSO: TÉCNICO DE LOGÍSTICA 

PROFESSOR(a): 

 

PAULA REGINA DA COSTA 

 

ANO/ 

SEMESTRE 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

TURMA/ 

MÓDULO 

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL 

PREVISTA 

2020/ 1º 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

II 

 

7 / III 40h/a 

 

LOCAL: 

 

PERÍODO: 

 

CENTRO 

 

NOITE 

    

I - EMENTA 

Orientação e aplicação de conhecimentos teóricos. Elaboração e apresentação do projeto experimental 

iniciado no TCC I. 

 

    

II – COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

Articular os conhecimentos específicos com a 

prática; 

Elaborar uma apresentação executiva com o 

conjunto de conhecimentos aplicados. 

 

Elaborar o trabalho de campo conforme 
definido no capítulo “Metodologia” da 
disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I; 

Coletar os dados necessários para análise e 
conclusão do trabalho; 

Organizar e apresentar informações, textos e 
dados obtidos em forma de gráficos, planilhas 
e fluxogramas, conforme formatação definida; 

Desenvolver a capacidade de leitura e 
produção de textos acadêmicos, com 
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objetividade, clareza e coesão, conforme as 
normas gramaticais vigentes; 

Comunicar as ideias centrais do trabalho, de 
forma clara e objetiva, sob a forma de 
apresentação oral. 

 

III – BASES TECNOLÓGICAS 

Normas para elaboração de trabalhos acadêmicos (ABNT); 

Conceitos de gerenciamento de projetos. 

    

IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

Aulas expositivas e dialogadas;                                                                                                                      

Estudos de caso e/ou dinâmicas (individuais e/ou em equipes);                                                               

Pesquisas em diferentes fontes: livros, revistas, artigos científicos, etc.;               

Acompanhamentos/orientações individuais, conforme cronograma a ser apresentado. 

 

V – RECURSOS NECESSÁRIOS 

Data Show; Computador; Quadro/Lousa; Canetas e/ou Giz; Materiais impressos; Biblioteca: livros, 

artigos e revistas a respeito do tema; Laboratório de informática: Internet. 

 

VI - AVALIAÇÃO 

1. Avaliação Inicial: 

Verificação das correções e modificações sugeridas no TCC I. 

2. Avaliações Intermediárias: 

Avaliação 1 (A1): Entrega parcial do trabalho (60%) + Atividades em sala (30%) + Frequência (10%); 

Avaliação 2 (A2): Entrega parcial do trabalho (60%) + Atividades em sala (30%) + Frequência (10%). 

3. Avaliação Final: 

Avaliação 3 (A3): Apresentação final dos trabalhos (60%)+ Atividades em sala (30%) + Frequência 

(10%). 

4. Média Final (MF): Média aritmética das 3 avaliações realizadas (A1 + A2 + A3)/3. 

5. Observações: 

·  Serão considerados APROVADOS os alunos que obtiverem MF ≥ 5,0 e Frequência 

≥ 75%; 

·  Serão considerados REPROVADOS os alunos que obtiverem MF < 5,0 ou Frequência < 75%; 

·  Terão direito à Compensação de Ausência no final do semestre os alunos que excederem os 75% de 

frequência por motivos devidamente comprovados e deferidos pelo Professor Orientador de Área.  

 

VII - BIBLIOGRAFIA 
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BÁSICA: 
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Atlas, 1986.                                                                                                                                        
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COMPLEMENTAR: 

PARRAS FILHO, D.; SANTOS, J. A. Monografia, TCC, teses e dissertações. São Paulo: Futura, 

2002.                                                                                                                                 

ROESCH, S. M. A. Projetos de estágio e de pesquisa em Administração: guia para estágios, 

trabalho de conclusão, dissertações e estudos de caso. São Paulo: Atlas, 1999.               

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São Paulo: 

Atlas, 2014. 

  

 

 

VIII - CRONOGRAMA 

01 
Apresentação da disciplina (conteúdo, metodologia, formas de avaliação, bibliografia e limite 

de faltas); Revisão dos conceitos e da estrutura do Trabalho de Conclusão de Curso I. 

02 
Apresentação da disciplina (conteúdo, metodologia, formas de avaliação, bibliografia e limite 

de faltas); Revisão dos conceitos e da estrutura do Trabalho de Conclusão de Curso I. 

03 Verificação das correções e modificações sugeridas no semestre anterior (TCC I). 

04 Verificação das correções e modificações sugeridas no semestre anterior (TCC I). 

05 Verificação das correções e modificações sugeridas no semestre anterior (TCC I). 
06 Verificação das correções e modificações sugeridas no semestre anterior (TCC I). 

07 Desenvolvimento da segunda parte do trabalho – início do trabalho de campo. 

08 Desenvolvimento da segunda parte do trabalho – início do trabalho de campo. 

09 Desenvolvimento da segunda parte do trabalho – continuação do trabalho de campo. 

10 Desenvolvimento da segunda parte do trabalho – continuação do trabalho de campo. 

11 Primeira avaliação. 

12 Primeira avaliação. 

13 Desenvolvimento da segunda parte do trabalho – trabalho de campo. 

14 Desenvolvimento da segunda parte do trabalho – trabalho de campo. 
15 Desenvolvimento da segunda parte do trabalho – trabalho de campo. 
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16 Desenvolvimento da segunda parte do trabalho – trabalho de campo. 

17 Desenvolvimento da segunda parte do trabalho – trabalho de campo. 

18 Desenvolvimento da segunda parte do trabalho – trabalho de campo. 

19 Desenvolvimento da segunda parte do trabalho – conclusões/considerações finais. 

20 Desenvolvimento da segunda parte do trabalho – conclusões/considerações finais. 

21 Desenvolvimento da segunda parte do trabalho – conclusões/considerações finais. 

22 Desenvolvimento da segunda parte do trabalho – conclusões/considerações finais. 

23 Segunda avaliação. 

24 Segunda avaliação. 

25 Desenvolvimento da segunda parte do trabalho – conclusões/considerações finais. 

26 Desenvolvimento da segunda parte do trabalho – conclusões/considerações finais. 

27 Desenvolvimento da segunda parte do trabalho – conclusões/considerações finais. 

28 Desenvolvimento da segunda parte do trabalho – conclusões/considerações finais. 

29 Desenvolvimento da segunda parte do trabalho – conclusões/considerações finais. 
30 Desenvolvimento da segunda parte do trabalho – conclusões/considerações finais. 

31 Finalização do trabalho – últimas modificações, correções e formatação geral. 

32 Finalização do trabalho – últimas modificações, correções e formatação geral. 

33 Finalização do trabalho – últimas modificações, correções e formatação. 

34 Finalização do trabalho – últimas modificações, correções e formatação. 

35 Terceira avaliação. 

36 Terceira avaliação. 

37 Considerações sobre o TCC, feedback da professora.  
38 Considerações sobre o TCC, feedback da professora.  

39 
Entrega do trabalho final encadernado. 

Fechamento do semestre. 

40 
Entrega do trabalho final encadernado. 

Fechamento do semestre. 
 

 

 

 

Assinatura do(s) docente(s): 
Assinatura do(a) Professor(a) 

Orientador(a) de Área: 

Assinatura da Orientadora 

Pedagógica: 
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