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PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM (Versão 1, de 31/agosto/2020) 

 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

Curso: Administração (Matutino) 

CAD7304 Laboratório Gestão-Projeto TC - Turma: 8301 - Dia/Hora: 210102 

Pré-requisito(s): CAD7303 Tipo: Obrigatória 

Professor: Paulo Otolini Garrido, Dr.  E-mail: pogarrido@terra.com.br 

Carga Horária Semestral:  36h  Carga horária síncrona: 24 

Carga horária assíncrona: 12 

Período/Fase: 8ª  Ano/semestre: 2020/1 (Obs. prorrogado para 2020/2) 

     

2. EMENTA:  

 

Considerações gerais sobre o Trabalho do Curso. Fundamentos e elaboração do projeto de 

Trabalho de Curso. A prática profissional e o Trabalho de Curso. Aspectos técnicos da 

redação e comunicação direta.  

 

3. OBJETIVOS DA DISCIPLINA:  

 

- Apreender os conceitos e métodos como fundamentos e instrumental que possibilite ao 

(à) Acadêmico (a) planejar e executar o Projeto de seu Trabalho de Conclusão de Curso 

- TCC. 

 

- Pesquisar e refletir sobre as atualidades do ambiente organizacional, da Profissão e 

contexto de trabalho do (a) Administrador (a) e sua inserção no projeto de pesquisa e de 

elaboração do TCC. 

 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

• Unidade 1 – Processo de elaboração do Projeto e execução do Trabalho de Curso; as 

modalidades de Trabalhos de Conclusão de Curso (monografia, enfoque aplicado e 

plano de negócios), as etapas, prazos e os procedimentos; as atribuições do (a) 

Professor (a) Orientador (a) e do (a) Discente; 

• Unidade 2 - Redação do TCC; Introdução: Definição do Tema e escolha da 

Modalidade do Trabalho de Curso. Definição do Contexto da Pesquisa, da 



Problemática/Oportunidades e da Pergunta de Pesquisa; definição dos Objetivos. 

Definição das Justificativas. 

• Unidade 3 - Redação do TCC; Fundamentação Teórica: quadro de alinhamento; 

categorias e fundamentos; normalização de trabalhos acadêmicos; lógica e 

consistência do texto. 

• Unidade 4 - Redação do TCC; Procedimentos Metodológicos: classificação da 

pesquisa; técnicas para coleta dados; variáveis e dimensões; técnicas para coleta e 

análise de dados.  

• Unidade 5 – Apresentação do TCC: Defesa do TCC: Elaboração de PowerPoint ou 

similar: Comunicação Oral; procedimentos pós defesa do TCC.  

• Unidade 6 - Atualidades e a inserção da problemática atual no TCC: a Era Digital, 

para a Sustentabilidade e frente aos desafios da Sociedade Pandêmica. 

 

 

 

5. METODOLOGIA (ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM):  

i) O semestre 2020.1 teve duas semanas de aulas em março/2020 e foi interrompido 

pela COVID-19. Conforme prevê as instruções da UFSC e do CSE/CAD, o 

semestre terá continuidade, com 16 semanas letivas, reiniciando em 31/08/2020 e 

término previsto em 19 de dezembro/2020;  

ii) O Cronograma do Plano de Ensino incorpora as semanas de aulas ministradas em 

março; 

iii) As aulas de 31 de agosto a 19/12 serão constituídas por atividades pedagógicas 

não presenciais: síncronas e assíncronas;  

iv) Atividades Síncronas: a) trata-se de aulas com ensino-aprendizagem remota, 

interação on-line, ao vivo, e conexão presencial com a casa do(a) Discente. Ocorre 

com participação dos (as) Discentes e Professor no mesmo ambiente virtual, com 

ambos se conectando no mesmo momento e interagindo de modo cooperativo para 

a consecução dos objetivos propostos; b) as Aulas Expositivas Dialogadas 

(apresentação dos conteúdos) ocorrerão via Google Meet (ou equivalente) e Chats 

Tira Dúvidas e Fórum Temático, nos dias e horários de aulas; c) os links de acesso 

e demais instruções serão comunicadas antecipadamente pelo Professor por meio 

de avisos e e-mails via Moodle da Disciplina; 

v) Atividades Assíncronas: a) trata-se da interação on-line, em ambiente virtual, 

mas desconectadas do momento real e/ou atual; b) serão constituídas por 

realização de duas listas de exercícios (trabalhos individuais), um trabalho 

individual (Projeto do TCC), a distância, e uma prova on-line; c) todas as 

atividades e respectivas instruções serão comunicadas pelo Professor, previamente 

via Moodle da Disciplina;  
vi) Frequência: a) para todas as atividades, tanto para as atividades síncronas, quanto 

para as atividades assíncronas, no período de 31 de agosto a 19 de dezembro, os(as)  

Discentes deverão cumprir o mínimo de 75% exigido pela UFSC; b) em caso de 

faltas justificadas que impeçam de obter as frequências mínimas exigidas, contatar 

(e-mail: pogarrido@terra.com.br) imediatamente o Professor, para justificar suas 

faltas e acertar atividade (s) de recuperação. 



 

vii) Atividades e Frequência  

 
Atividades de 

Avaliação 

Total de 

“presenças” 

Total de 

Carga 

Horária 

% Máximo de 

“presenças” 

% Mínimo de 

“presenças” 

6 Aulas Expositivas 

e Dialogadas 

6 12 h/a ≅ 33% 

75% 

2 Listas de 

Exercícios * 

1 2 h/a ≅ 6% 

1 Chat Tira 

Dúvidas 

1 2 h/a ≅ 6% 

1 Trabalho 

Individual * 

2 4 h/a ≅ 11% 

1 Fórum Temático 4 8 h/a ≅ 22% 

1 Prova 2 4 h/a ≅ 11% 

1 Atividade de 

Recuperação 

2 4 h/a ≅ 11% 

Total 18 36h/a 100% 

    Obs. “Presenças”: presença virtual do (a) Discente.  

* Atividade assíncrona com carga horária para efeito de orientação; a atividade exigirá 

horas adicionais de trabalho do (a) Discente. 

 

 

6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 

 

Aulas Expositivas Dialogadas:  

i) Frequência; 

ii) Participação: 15% 

 

Lista de Exercícios:  

i) Frequência: aferida pela entrega dos exercícios; 

ii) Entrega no Prazo e Correção dos Exercícios; Peso parcial: 10%.  

iii) Não serão aceitos trabalhos entregues com atraso, fora das datas estabelecidas. 

 

Chats Tira Dúvidas:  

i) Frequência; 

ii) Participação Discente; Peso: 10%. 

 

Trabalho Individual: Projeto do TCC 

i) Frequência: aferida pela entrega das etapas do Projeto de TCC; 

ii) Proposta de Orientação e Tema do TCC: de escolha do (a) Discente, em comum 

acordo com o (a) Professor (a) Orientador(a). Entrega da Proposta: 15% 

iii) Elaboração e entrega em 3 etapas do TCC: a) Parte I: introdução com a 

contextualização, problemática da pesquisa, pergunta de pesquisa, objetivos e 

justificativas (peso parcial: 10%); b) Parte II: Fundamentação Teórica (peso parcial: 



10%); c) Parte III: Procedimentos Metodológicos (peso parcial: 10%);   

iv) Entrega no Prazo e Participação efetiva e produtividade do (a) Discente; Peso: 10%.  

vi) O Professor acompanhará e avaliará o processo de elaboração do projeto de TC do 

(a) Discente. Peso Total: 40% 

vii) As análises e a avaliação do Professor atenderá aos objetivos da Disciplina, 

limitando-se aos fundamentos do TCC e à aprendizagem Discente quanto à 

elaboração do Projeto de TCC. Serão adotados os critérios da Ficha de Avaliação para 

Banca de TCC (acessar a Ficha no site da Coord. de TC do CAD. Para evitar 

divergências ou mal-entendidos, cabe ao (à) Discente considerar a orientação final de 

seu TCC junto ao Professor (a) Orientador(a). 

vii) O Trabalho Individual, com as etapas do Projeto de TC, serão postados no Moodle 

pelo (a) Discente, comforme prazos e  instruções previamente estabelecidas e 

divulgadas no ambiente virtual (Moodle) e/ou nas aulas síncronas online; 

 viii) A avaliação das etapas do Projeto de TCC e a nota final irão considerar a nota para 

os trabalhos escritos postados no Moodle e a participação Discente no Fórum 

Temático para discussão dos resultados, via Google Meet (ou equivalente), conforme 

instruções a serem fornecidas posteriormente. 

ix) Não serão aceitos trabalhos entregues com atraso, fora das datas estabelecidas. 

 

Fórum Temático  

i) Frequência; 

ii) Participação (atenta, ativa e efetiva) Discente; Peso: 10%. 

iii) Ao final das aulas abordando as etapas do Projeto de TCC, será realizado um Fórum 

Temático: Os Desafios da Era Digital, da Sustentabilidade e da Pandemia COVID-19 

e os impactos no Projeto de TCC e para a Profissão do (a) Administrador (a). 

 

Prova:  

i) Individual, on-line, no Moodle, com consulta, abrangendo os conteúdos abordados; 

ii) Avaliação: Frequência e Peso: 25%. 

 

Atividades de Recuperação:  

i) Avaliação de recuperação de conteúdo para os (as) estudantes que atingirem média 

entre 3,0 e 5,5 ao final do semestre letivo; 

ii) Prova ou Trabalho Individual, on-line, no Moodle, com consulta, abrangendo os 

conteúdos abordados; 

iii) Inclui segunda chamada, quando for o caso (conforme já previsto em legislação da 

UFSC). 

 

Observações:  

i) Todas as avaliações serão expressas em notas graduadas como: Insuficiente (de 0 a 5,9); 

Suficiente (de 6 a 6,9); Bom (de 7 a 8,9); Muito Bom (de 9 a 10). 

ii) Cálculo da Nota Final: a ser calculada pela média aritmética simples de todas as 

Avaliações. 



iii) A nota mínima de aprovação na Disciplina é 6,0 (seis vírgula zero).  

iv) A frequência mínima ou suficiente (FS) é de 75% das aulas. 

v) O (a) aluno (a) em caso de impedimento que impossibilite a realização de uma avaliação, 

deverá justificar a ocorrência, apresentando, por exemplo, atestado médico ou 

odontológico, de declaração do empregador ou outra documentação comprovatória. 

vi) Atividades Desenvolvidas em Março/2020-1: as atividades de avaliação realizadas em 

março de 2020/1, caso tenham ocorrido, poderão ser consideradas no cômputo geral da 

média final do (a) Discente. Em caso positivo, a avaliação será feita em comum acordo 

entre Discentes e Professor. 

vii) As atividades, avaliações, datas, pesos e demais regramentos aqui estabelecidos 

poderão, se necessário, sofrer ajustes para adequação ao processo de aprendizagem dos 

(as) Discentes. Em caso de alterações, elas serão publicadas no Moodle. 

viii) O Professor poderá alterar as atividades de avaliações, caso necessário, para ajustar 

ao aprendizado da turma, e ao bom desenvolvimento da Disciplina, sempre em 

comunicação e consenso com os (as) Discentes. 

ix) Os problemas, situações e questões não previstas neste documento serão resolvidas em 

comum acordo com os (as) Discentes e o Professor e publicadas no Moodle. 

 

 

 

 7. ATENDIMENTO:  

 

O Professor estará disponível para atender aos Discentes por e-mail 

(pogarrido@terra.com.br) e via chats, on-line. 

 

 

8. CRONOGRAMA DE AULAS: 

 

Ver a seguir. 

 

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

• GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. São Paulo, Atlas, 7ª Edição, 2019. 

• LAKATOS, E. M. & MARCONI, M. de A. Fundamentos de metodologia científica. 

São Paulo, Atlas, 8ª Edição, 2017. 

• TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa 

em educação. São Paulo, Atlas, 1995. 

• VERGARA, S. C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São Paulo, Atlas, 

16ª edição, 2016.  

 

i) A bibliografia sugerida para leituras e estudo será em formato digital, composta por 

slides utilizados pelo Professor, artigos e capítulos de livros, a serem inseridos no 

Moodle da Disciplina.  



ii) As referências a serem utilizadas serão apresentadas e inseridas gradualmente no 

Moodle para cada tópico do conteúdo programático e atividades de aprendizagem e de 

avaliação. 

iii) À medida das necessidades Discentes, o Professor irá adicionar os referenciais mais 

adequados ao Cronograma e para apoiar o aprendizado Discente. 
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CRONOGRAMA DE AULAS* 
 

Semana Data** 

Atividade e 

Tipo de 

Interação 

Descrição do Conteúdo 

Estratégias de 

Ensino e 

Aprendizagem 

Forma de 

Aferição de 

Frequência 

1 4/mar.-6/mar. 
Síncrona; 

Presencial 

Introdução à elaboração do 

Trabalho de Conclusão do 

Curso - TCC 

Exposição dialogada. Presença em sala 

de aula 

2 7/mar.-13/mar. Síncrona; 

Presencial 

Introdução à elaboração do 

Trabalho de Conclusão do 

Curso - TCC 

Exposição dialogada. Presença em sala 

de aula 

3 31/ago.-4/set. Síncrona; 

Presencial;  

On-line  

O Regulamento do TCC 

Cronograma; Proposta de 

Orientação; Metodologia e 

Etapas. Critérios Avaliação da 

Banca. 

Exposição dialogada; 

aulas com uso de 

slides. 

Presença do (a) 

estudante no 

Moodle (ou 

similar) on-line 

4 7/set.-11/set. Síncrona; 

Presencial;  

On-line 

O Regulamento do TCC 

Cronograma; Proposta de 

Orientação; Metodologia e 

Etapas. Critérios Avaliação da 

Banca. 

Exposição dialogada; 

aulas com uso de 

slides. 

Presença do (a) 

estudante no 

Moodle (ou 

similar) on-line 

5 14/set.-18/set. Síncrona; 

Presencial;  

On-line 

Lista de Exercícios: 

Regulamento; Etapas do TCC 

 

Exposição dialogada; 

Listas de exercícios. 

Presença do (a) 

estudante no 
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Moodle (ou 

similar) on-line 

6 21/set.-25 de set. Síncrona; 

Presencial;  

On-line  

Parte I: Introdução com a 

contextualização, 

problemática da pesquisa, 

pergunta de pesquisa, 

objetivos e justificativas 

Exposição dialogada; 

aulas com uso de 

slides. 

Presença do (a) 

estudante no 

Moodle (ou 

similar) on-line 

7 28/set.-2/out. Assíncrona Discentes elaboram Parte I Trabalho de Pesquisa 

e Redação Individual 

Orientação via e-mail 

Pela Entrega da 

Parte I 

8 5/out.-9out. Assíncrona Discentes elaboram Parte I Trabalho de Pesquisa 

e Redação Individual 

Orientação via e-mail 

Pela Entrega da 

Parte I 

9 12/out.-16out. Síncrona; 

Presencial;  

On-line  

Parte II: Fundamentação 

Teórica 

Entrega: Parte I 

Exposição dialogada; 

aulas com uso de 

slides. 

Presença do (a) 

estudante no 

Moodle (ou 

similar) on-line 

10 19out.-23out. Assíncrona Discentes elaboram Parte II Trabalho de Pesquisa 

e Redação Individual 

Orientação via e-mail 

Pela Entrega da 

Parte II 

11 26out./30out. Assíncrona Discentes elaboram Parte II Trabalho de Pesquisa 

e Redação Individual 

Orientação via e-mail 

Pela Entrega da 

Parte II 
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Síncrona; 

Presencial;  

On-line 

Parte III: Procedimentos 

Metodológicos 

Entrega: Parte II 

Exposição dialogada; 

aulas com uso de 

slides. 

Presença do (a) 

estudante no 

Moodle (ou 

similar) on-line 

12 2/nov.-6/nov. Assíncrona Discentes elaboram Parte III Trabalho de Pesquisa 

e Redação Individual 

Orientação via e-mail 

Pela Entrega da 

Parte III 

13 9/nov.-13/nov. Síncrona; 

Presencial;  

On-line 

Apresentação e Defesa do 

TCC 

Exposição dialogada; 

aulas com uso de 

slides. 

Presença do (a) 

estudante no 

Moodle (ou 

similar) on-line 

14 16/nov.-20/nov. Síncrona; 

Presencial;  

On-line 

Chat Tira Dúvidas  

Entrega: Parte III 

Diálogo Inteligente. 

Perguntas Frequentes. 

Presença do (a) 

estudante no 

Moodle (ou 

similar) on-line 

15 23/nov.-27/nov. Síncrona; 

Presencial;  

On-line 

Fórum Temático Diálogo Inteligente 

sobre temas da 

atualidade e seus 

impactos no TCC 

Presença do (a) 

estudante no 

Moodle (ou 

similar) on-line 

16 30/nov.-4/dez. Síncrona; 

Presencial;  

On-line 

Chat Tira Dúvidas  

 

Diálogo Inteligente. 

Perguntas Frequentes. 

Presença do (a) 

estudante no 

Moodle (ou 

similar) on-line 
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17 7/dez.-11/dez. Síncrona; 

Presencial;  

On-line 

Prova On-line Avaliação Presença do (a) 

estudante no 

Moodle (ou 

similar) on-line 

18 14/dez.-18/dez. Síncrona; 

Presencial;  

On-line 

Recuperação  Avaliação Presença do (a) 

estudante no 

Moodle (ou 

similar) on-line 

Observações: 

*  O cronograma de aulas é um plano, que poderá ser alterado sempre que necessário; qualquer modificação será 

comunicada via Moodle da Disciplina. Instruções complementares serão inseridas no Moodle da Disciplina. 

** Os horários das atividades síncronas, on-line, ocorrerão em horários de aulas da Disciplina. 

O Professor fará chamada on-line para a aferição da frequência da presença virtual do(a) Discente na atividade 

síncrona. 

Em caso de atividade assíncrona a aferição de frequência será realizada pela entrega de uma atividade prevista, 

conforme instruções no Moodle. 

 


