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1. APRESENTAÇÃO 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso de Pedagogia (TCC-PED), conforme a organização 

curricular do Curso de Pedagogia da FACIP/UFU, consiste na finalização das reflexões 

desenvolvidas no eixo da práxis educativa, cujo qual se inicia com o Projeto Integrado 

de Prática Educativa (PIPE) e acompanha todo o curso por meio dos Estágios 

Supervisionados. Estes componentes do eixo da práxis educativa fazem parte de um 

todo na formação inicial do curso de Pedagogia da FACIP/UFU que articulam ensino, 

pesquisa e extensão.  

2. DISTRIBUIÇÃO DE DISCIPLINAS 

 

A matriz curricular do Curso de Pedagogia da FACIP/UFU propõe três disciplinas 

específicas para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, sendo a disciplina 

Pesquisa em Educação oferecida no 5° Período do curso como pré-requisito da 

disciplina TCC I e essa como pré-requisito da disciplina TCC II:  

 Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I) – proposta para o 8º Período Integral 

e 9º Período Noturno; 

 Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II) – proposta para o 9º Período 

Integral e 10º Período Noturno. 

 

As disciplinas TCC I e II são ministradas por um professor-supervisor responsável por  

encaminhar os alunos aos professores-orientadores, cujos quais são co-reponsáveis pela 

elaboração dos projetos de pesquisa durante a disciplina TCC I e do artigo final da 

disciplina TCC II. 

 

2.1. Pesquisa em Educação 

 

A Pesquisa em Educação no Brasil tem seu desenvolvimento associado a conjunturas 

histórico-sociais, a hegemonias de grupos de investigação e a questões institucionais 

que interferem na divulgação das pesquisas que são desenvolvidas, no papel do 

pesquisador em educação na sociedade e na formação do professor-pesquisador. 

 

http://www.facip.ufu.br/
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O difícil acesso às pesquisas desenvolvidas em educação, por parte dos professores que 

assumem a docência na Educação Básica e não continuam se qualificando, contribuem 

para com a dicotomia teoria e prática. Fortalece a imagem do pesquisador como 

“teórico”, aquele sujeito que produz teoria de forma inatingível. A pesquisa em 

educação, ao contrário disso, tem como locus de investigação, em sua grande maioria, a 

prática educativa e precisa dar à sociedade o retorno de seu trabalho. Precisa ampliar os 

espaços de divulgação de resultados e troca de experiências com os sujeitos 

investigados.  

 

O pesquisador em educação acaba por adotar, sem o retorno da sociedade, um certo 

distanciamento do convívio com a prática escolar, restringindo seu trabalho ao circuito 

acadêmico, sem potencializar sua contribuição para o desenvolvimento do campo 

educacional.  

 

Fator que também está interferindo negativamente para o desenvolvimento qualitativo 

da pesquisa em educação é de um financiamento que a valorize, com bolsas de iniciação 

científica, mais bolsas em projetos de pesquisas, publicações, etc. São políticas públicas 

para a educação no Brasil que devem ser pensadas e propostas na formação do 

professor-pesquisador. Professor esse que observa atentamente a realidade que o cerca, 

participa da gestão escolar e exerce seu espírito crítico.  

 

Esses são aspectos inerentes a esta disciplina, uma vez que ela não se reduz a tratar de 

normas técnicas, mas abordar os desafios da realidade atual no campo da pesquisa 

educacional e as reflexões desenvolvidas no eixo da práxis educativa. 

 

2.1.1. Objetivos 

 

 Geral: Oferecer bases teóricas e operacionais quanto aos aspectos 

metodológicos da pesquisa científica no campo da Educação, tendo em vista a 

aplicação de conceitos básicos da pesquisa assim como o desenvolvimento do 

espírito crítico, da observação e participação. 

 Específicos:  

http://www.facip.ufu.br/
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- Abordar as especificidades da pesquisa em educação e dos campos teórico-

metodológicos que a fundamentam; 

- Aplicar as normas técnicas da produção de trabalhos científicos: redação e 

apresentação de trabalhos científicos (ABNT);   

- Articular o conteúdo com a temática do Ciclo: multiculturalismo e o respeito 

pelo diverso. 

 

2.1.2. Programa 

 

Unidade I – A pesquisa educacional. 

- Teorias e concepções. 

- Desafios da realidade na pesquisa educacional.  

 

Unidade II _ As normas da ABNT  

- Referências, citações diretas e indiretas, uso de notas de rodapé, destaques, fontes, 

anexos. 

- O uso da biblioteca, do material impresso e dos meios informatizados. 

 

Unidade III – A construção do saber científico 

- Filosofia da ciência: abordagem histórico-filosófica do desenvolvimento da ciência. 

- O conhecimento do senso-comum, filosófico, teológico e científico 

- Raciocínio dedutivo, indutivo e dialético. 

- A ciência e a ideologia. 

 

Unidade IV : Estudo de textos teóricos 

- A leitura de textos teóricos e a relação autor-texto-leitor; 

- Técnicas de leitura (sublinhar, palavras-chave, idéia principal, problematização e 

argumentação). 

- Leituras com análises textual, temática, interpretativa e problematização. 

- Esquema, resumo crítico, fichamento, resenha, relatórios de aulas práticas, e artigos 

científicos. 

 

Unidade V -  Elaboração do projeto de pesquisa 

http://www.facip.ufu.br/
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- Escolha do tema e levantamento bibliográfico; 

- Procedimentos para a elaboração de um projeto de pesquisa; 

- Normas técnicas de apresentação do projeto (ABNT); 

- Elementos do projeto de pesquisa: título, introdução, objetivo, justificativa, 

metodologia, cronogramas, recursos humanos e referências. 

 

2.1.3. Metodologia 

 

Estudo e debate de textos da bibliografia da disciplina, recuperando aspectos do 

desenvolvimento das pesquisas educacionais no Brasil; normas técnicas; utilização da 

internet na pesquisa (Laboratório de Pedagogia). 

Análise da produção escrita feita pelo alunado durante o semestre letivo, 

desenvolvimento de dinâmicas de leitura e de exercícios de elaborações escritas. 

Análise técnica e correção das normas de trabalhos acadêmicos feitos pelos(as) 

alunos(as) durante o semestre letivo, elaboração e re-elaboração dos mesmos. Propor 

encaminhamento de trabalhos em eventos científicos. 

Elaborar proposta inicial de projeto de TCC como exercício de escrita. 

2.1.4. Avaliação 

 
ATIVIDADE Valor máximo 

Atividades escritas propostas individualmente 50 

Avaliação dissertativa escrita individual 30 

Esboço de projeto de pesquisa 20 

TOTAL 100 

 

OBS. As atividades podem ser refeitas pelos alunos após a primeira avaliação do 

professor, em uma proposta de avaliação processual.  

 

2.1.5. Bibliografia utilizada 

 

Básica: 

COSTA, Marisa Vorraber (Org.). Caminhos investigativos: novos olhares na pesquisa 

em educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa Social: teoria, método e 

criatividade. 27. ed.. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 

SILVA, Ângela Maria; PINHEIRO, Maria Salete de Freitas; FRANÇA, Maira Nani. 

Guia para normalização de trabalhos técnico-científicos: projetos de pesquisa, 

http://www.facip.ufu.br/
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trabalhos acadêmicos, dissertações e teses. 5. ed. ver. e atual.. 3. reimpressão. 

Uberlândia, MG: EDUFU, 2009.  

 

Complementar: 

FAZENDA, Ivani C. Arantes; SILVA JÚNIOR, Celestino Alves da. Metodologia da 

pesquisa educacional. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2006.  

INÁCIO FILHO, Geraldo. A monografia nos cursos de graduação. 3. ed. rev. e ampl.. 

Uberlândia, MG: EDUFU, 2003.  

MARQUES, Mario Osório. Escrever é preciso; o princípio da pesquisa. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2008.  

PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro; FRANCO, Maria Amélia Santoro. 

(orgs.) Pesquisa em educação: alternativas investigativas com objetos. São Paulo : 

Loyola, 2006. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. Revista e 

atualizada. São Paulo: Cortez Editora, 2008. 

 

2.2. Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I) 

 

O TCC I propõe a abordagem de temáticas referentes às aprendizagens desenvolvidas 

durante o Curso, em um “movimento de síntese de todo o processo vivenciado ao longo 

da formação inicial.” (PROJETO, 2006, p.48) É uma oportunidade dos alunos fazerem 

reflexões sobre as aprendizagens ocorridas no transcorrer do Curso, incluindo 

experiências de Iniciação Científica e de Extensão.  

Na disciplina TCC I inicia-se a organização do material de ensino, de pesquisa e de 

extensão realizados ao longo da formação inicial para a produção científica, 

aperfeiçoando e/ou alterando o ante-projeto de pesquisa elaborado durante a disciplina 

Pesquisa em Educação.  

Durante a disciplina Pesquisa em Educação o aluno já elaborou um ante-projeto de 

pesquisa, no qual abordou o tema, o problema, os objetivos, o cronograma, as 

referências e esboçou a fundamentação teórico-metodológica, sendo assim, durante a 

disciplina TCC I ele conclui o projeto refazendo suas etapas e se dedica à  revisão 

teórico-metodológica e à pesquisa em campo, se for o caso, através do Estágio 

Supervisionado ou das atividades de Pesquisa ou Extensão que desenvolve.  

A produção do TCC I é um projeto de pesquisa a ser apresentado no final da disciplina e 

tem por objetivo desenvolver a capacidade argumentativa sobre a temática abordada, de 

maneira fundamentada e coerente com as experiências vivenciadas durante sua 

formação inicial.  

http://www.facip.ufu.br/
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2.2.1. Objetivos 

 

 Geral: Realizar a pesquisa a partir do projeto elaborado na disciplina Pesquisa 

em Educação, articulado ao conteúdo à temática do Ciclo: tempos e espaços 

dialógicos em construção. 

 

 Específicos: 

- Identificar as correntes filosóficas que orientam as pesquisas; 

- Discutir a questão ética da pesquisa e o compromisso social;  

-Identificar os procedimentos, as normas e as técnicas que subsidiam a produção 

de trabalhos acadêmicos e o processo de pesquisar e construir conhecimentos; 

-Discutir as diversas formas, métodos e técnicas da pesquisa, dentro de uma 

abordagem histórico-filosófica do desenvolvimento da ciência; 

- Utilizar as normas da ABNT; 

-Descrever os vários procedimentos metodológicos do conhecimento científico. 

 

2.2.2. O trabalho nessa disciplina está organizado em três distintas unidades que 

contemplam os momentos e atividades prescritas, a saber: 

 

Unidade I – As principais correntes filosóficas que orientam as pesquisas 

 - Positivismo; Fenomenologia; Materialismo histórico-dialético. 

 

Unidade II - A ética na Pesquisa 

- Código de ética - CONEP- Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

- Compromisso ético do pesquisador na produção de conhecimento 

- Reversão dos benefícios da pesquisa à comunidade 

 

Unidade II – O processo de pesquisa 

- Pesquisas exploratórias, descritivas e explicativas 

- Os diversos delineamentos de pesquisa (bibliográfica, experimental, estudo de caso) 

- Levantamento, documental, ex-post-facto, pesquisa-ação e pesquisa participante 

 

Unidade IV – Análise de dados de pesquisa 

- Construção instrumentos para coleta de dados; coleta de dados, interpretação de dados 

por escrito. 

 

 

2.2.3. Metodologia: 

 

- Estudo de textos científicos e livros que tratam das correntes filosóficas que orientam 

as pesquisas, da questão ética da pesquisa e do compromisso social, dos procedimentos, 

http://www.facip.ufu.br/
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das normas e das técnicas que subsidiam  a produção de trabalhos acadêmicos e o 

processo de pesquisar e construir conhecimentos; 

- Observação da realidade nas escolas públicas de Ituiutaba em atividades de Estágio 

Supervisionado, em atividades de Pesquisa e Extensão, quando o aluno estiver 

envolvido em projetos, com objetivo de desenvolver reflexões fundamentadas no 

referencial teórico-metodológico indicado pelo orientador; 

- Orientações do professor-orientador, responsável por conduzir a revisão bibliográfica 

e os procedimentos teórico-metodológicos; e do professor-supervisor, responsável por 

conduzir as demais exigências de um projeto de pesquisa, incluindo as normas técnicas; 

- Escrita e entrega de projeto de pesquisa em prazo estabelecido pelo professor-

supervisor. 

 

2.2.4. Avaliação: 

 

A avaliação da aprendizagem acontece na perspectiva de desenvolver a capacidade de 

reflexão sobre a realidade das escolas públicas de Ituiutaba, fundamentada em estudos 

sobre o tema proposto no projeto. Para atingir esse objetivo os estudos desenvolvidos e 

as reflexões elaboradas são avaliadas nas seguintes atividades: 

1) Elaboração de projeto em orientações nas aulas, somando um total de 20 pontos; 

2) Participação ativa com o professor-orientador, somando um total de 50 pontos 

(atribuídos pelo professor-orientador); 

3) Apresentação escrita do projeto, 30 pontos; 

4) Somatória das atividades desenvolvidas: 100 pontos. 

5) Caso o aluno não consiga atingir a média, terá oportunidade de re-fazer o 

projeto, seguindo as orientações do professor-supervisor, no valor máximo de 60 

pontos.  

OBS. A apresentação escrita do projeto deve seguir as normas da ABNT. 

 

2.2.5. Bibliografia Recomendada: 

 

Básica:  

BARROS, Aidil Jesus da S.; LEHFELD, Neide Aparecida de S. Fundamentos de 

Metodologia. 3ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

1991. 

http://www.facip.ufu.br/
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SILVA, A. M.; PINHEIRO, M. S. P.; FRANÇA, M. N. Guia para normalização de 

trabalhos técnico-científicos: projetos de pesquisa, trabalhos acadêmicos, dissertações e 

teses. 5 ed. Uberlândia: EDUFU, 2005. 

 

Complementar:  

BARROS, Aidil e LEHFELD, Neide. Projeto de Pesquisa: propostas metodológicas. 

Petrópolis: Vozes, 1990. 

DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. 5.ed. São Paulo : Cortez, 

1997. 

FAZENDA, Ivani (Org.) Metodologia da pesquisa educacional. 2.ed. São Paulo : 

Cortez, 1991. 

KOCHE, J.C. Fundamentos da metodologia científica. Petrópolis: Vozes, 1984. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

 

 
2.3. Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II) 

 

Elaboração do artigo científico, com a utilização das normas e técnicas da ABNT, 

pressupõe a coleta, a análise e a tabulação dos dados da investigação proposta por 

alunos e professores. No fechamento desse processo serão realizadas seções de 

apresentação oral e análise da versão escrita dos TCC’s. Os objetivos (geral e 

específicos) do Trabalho de Conclusão de Curso são: 

 

2.3.1. Objetivos: 

 Objetivo Geral: Ao final da disciplina as alunas deverão ser capazes de 

organizar as reflexões realizadas em relação ao material levantado sobre suas 

experiências de ensino, de pesquisa e de extensão realizadas ao longo da 

formação inicial para a produção científica, identificando os procedimentos, as 

normas e as técnicas que subsidiam a produção de trabalhos acadêmicos e o 

processo de pesquisar e construir conhecimentos. 

 

 Objetivos Específicos: 

- Construir relatórios de aulas práticas, excursões, observações e pesquisa; 

- Elaborar artigos científicos usando adequadas normas e técnicas científicas; 

- Realizar coleta, análise e síntese dos dados pesquisados; 

- Apresentar por escrito e oralmente os resultados da investigação.  

- Articular o conteúdo à temática do Ciclo: tempos e espaços dialógicos em 

construção. 

 

http://www.facip.ufu.br/
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2.3.2. O trabalho nessa disciplina está organizado em três distintas unidades que 

contemplam os momentos e atividades prescritas, a saber: 

 

Unidade I -A elaboração de trabalhos científicos  

- a utilização da linguagem científica; 

- construção de relatórios; 

- construção de artigos, papers e monografias; 

 

Unidade II – Análise de dados de pesquisa 

- Construção instrumentos para coleta de dados; coleta de dados, interpretação de dados 

por escrito. 

 

Unidade III – Socialização dos resultados da pesquisa 

- Comunicação oral; 

- Posters ou banners; 

- Artigos e resumos 

 

 

2.3.3. Metodologia: 

 

A disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II está dividida em 18 encontros onde 

utilizaremos diferentes recursos didáticos ao longo do seu desenvolvimento, a saber: 

 

1
o
.) SEMANA DO ACOLHIMENTO – Recepção dos alunos com apresentação de 

diretores e funcionários da FACIP, bem como realização de atividades culturais. 

 

2.º) PLANO DE DISCIPLINA – Discussão sobre as metas do curso e aprovação do 

plano junto as alunas. Recursos utilizados: data show e quadro branco.  

 

3
o
.) INTRODUÇÃO ITEM 1 – Reflexão: “Pesquisa e Pesquisa Educacional”, discussão 

de textos sobre as tendências da pesquisa atualmente. 

 

4
o
.) ITEM 1 – Discussão sobre a metodologia científica e a construção de artigos 

científicos. 

 

5
o
.) ITEM 1 – Conclusão da aula anterior. 

 

6º. ao 10
o
.) ITEM 2 – Encontros com grupos de trabalho temáticos para discussão de 

dados coletados e metodologias de avaliação dos mesmos. 

 

11
o
. ao 18

o
.) ITEM 3 – Apresentação pública dos artigos científicos elaborados e 

submetidos a apreciação de periódicos científicos observando-se suas normas 

específicas para publicação. 

 

2.3.4. Avaliação 

 

As avaliações oral e escrita (artigo científico submetido a diferentes periódicos 

observando-se as normas específicas para publicação) serão feitas por uma Banca 

http://www.facip.ufu.br/
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Examinadora constituída pelo professor-orientador e por outros dois docentes do curso 

de Pedagogia da FACIP/UFU, afeitos à área temática em que se enquadra o trabalho 

apresentado (as alunas deverão entregar o artigo impresso até 10 dias antes da defesa na 

secretaria do curso via protocolo). A Banca será presidida pelo professor-orientador 

com apoio do professor-supervisor da disciplina (suplente da mesma).  

 

A defesa do TCC compreenderá: apresentação oral (15’); argüição pelos membros da 

banca (15’ para cada docente); resposta do estudante (até 10’) aos comentários feitos 

pelos membros da banca durante a argüição.  

 

A avaliação final do estudante é expressa nos seguintes conceitos: aprovado; aprovado 

com revisão de forma e conteúdo, com prazo de trinta dias; reprovado. Na ata de defesa 

assinada pela banca deverá constar a média atingida nas avaliações oral e escrita. A 

composição da média ficará assim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5. Bibliografia utilizada: 

 

Básica:  

BASTOS, Lilia da R. Manual para elaboração de projetos e relatórios de pesquisa, 

teses, dissertações e monografias. 5ed. São Paulo: Ed. LTC, 2000.  

SALOMON, Delcio Vieira. Como fazer uma monografia. 10. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2001.  

SANTOS FILHO, José Camilo; SANCHEZ GAMBOA, Silvio (org). Pesquisa 

educacional: quantidade-qualidade. 6 ed. São Paulo: Cortez, 2007.  

 

Complementar:  

BAGNO, Marcos. Pesquisa na escola: o que é como se faz. São Paulo: Edições Loyola, 

2001.  

BAQUERO, Miguel G.Métodos de Pesquisa Pedagógica. São Paulo: Ed. Loyola, 1993.  

DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo.8ed. São Paulo: Cortez, 2001.  

FAZENDA, Ivani(org). Metodologia da pesquisa educacional. São Paulo: Cortez, 

1999.  

SANTOS, Antonio R.dos. Metodologia científica: a construção do conhecimento. 3 ed . 

Rio de Janeiro: DP & A, 2000.  

ATIVIDADE PONTOS 

Elaboração de Artigo 60,0 

Apresentação Oral 40,0 

Média Final 100,0 

http://www.facip.ufu.br/

