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Caracterização da disciplina 

Código da disciplina:  NHT1049-15 Nome da disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso em Biologia 
Créditos (T-P-I): 2-0-2  Carga horária: 24 horas Aula prática:  0 Campus: SA 
Código da turma: TDANHT1049-

15SA 
Turma:  - Turno: Matutino Quadrimestre: Q2 Ano: 2021 

Docente responsável: Fernanda Dias da Silva  
Comunicação oficial via: SIgaa, e-mail institucional 
Softwares específicos: Google Meet (links das salas estarão disponíveis no site Moodle da disciplina e no SIGAA) 

 

 Sexta-feira  
8:00-10:00 h  Semanal – preferencialmente assíncrona 

 

Planejamento da disciplina 
Objetivos gerais 

Orientar os discentes sobre os procedimentos para realização do Trabalho de Conclusão de Curso, cuja defesa deverá está de acordo com 
os critérios do Projeto Pedagógico do Bacharelado em Ciências Biológicas da UFABC, versão 2015.  

Ementa 
Desenvolvimento de projeto teórico-conceitual, experimental ou computacional, em conformidade com os princípios gerais de um trabalho 
de pesquisa científica no campo das ciências biológicas, incluindo pesquisa bibliográfica e delimitação de metodologia científica, a ser 
desenvolvido sob a orientação de um ou mais professores. Poderá ser utilizada uma pesquisa desenvolvida em Iniciação Científica prévia 
(com ou sem bolsa). 

 

Descrição dos instrumentos e critérios de avaliação qualitativa 
O discente será avaliado de acordo com a entrega dos formulários requisitados no prazo e de acordo com avaliação da banca examinadora 
após a apresentação oral e arguição do trabalho. 
 
Atendimento extra-classe: quarta-feira das 17-18 h. 

Referências bibliográficas básicas 

Pertinente a cada projeto e discutidas entre aluno e orientador. 
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Semana Horas Objetivos específicos Estratégias didáticas e atividades 

1 
 

Síncrona: 2 h 
 

Apresentação das regras para realização do TCC 
Prazos para entrega dos formulários 
Orientações gerais 
 

- Reunião remota entre docente e estudantes. 
 

2 
(Feriado) 

Assíncrona: 2 h 
 

Contato entre discente e orientador 
 

------------ 
 
 

3 
 

Assíncrona: 2 h 
 

Entrega do formulário de inscrição do projeto - Conferência da adequação do formulário, projeto e se há 
anuência do orientador. 
 
 

4 
 

Assíncrona: 2 h 
 

Entrega do plano de trabalho.  - Conferência da adequação do formulário, projeto e se há 
anuência do orientador. 
 

5 Assíncrona: 2 h 
 

- Elaboração do trabalho entre discente e 
orientador. 
 

-------------- 
 

6 
 

Assíncrona: 2 h 
 

- Elaboração do trabalho entre discente e 
orientador. 
 

-------------- 
 

7 
 (Feriado) 

Assíncrona: 2 h 
 

- Elaboração do trabalho entre discente e 
orientador. 
 

-------------- 
 

8 Assíncrona: 2 h 
 

- Data máxima para indicação de banca. 
 

Entrega do formulário com indicação de banca. 
 

9 Assíncrona: 2 h 
 

- Data máxima para agendamento de banca. 
 

Entrega do formulário para agendamento de banca. 
 

10 
 

Assíncrona: 2 h 
 

- Elaboração do trabalho entre discente e 
orientador. 
 

-------------- 
 

11 Assíncrona: 2 h 
 

- Elaboração do trabalho entre discente e 
orientador. 
 

-------------- 
 

12 
 

Síncrona: 2 h 
 

- Prazo final para defesa do TCC. 
 

Avaliação pela banca da defesa do TCC.  
 

 
 


