
Plano de Ensino 

NHT1049-15SA Trabalho de Conclusão de Curso em Biologia 

 

 

Turma: A1, diurno, Santo André (TDA1NHT1049-15SA)  

DOCENTE: Luciana Campos Paulino 

E-mail: luciana.paulino@ufabc.edu.br 

 

2º. Quadrimestre 2022 

Carga horária total prevista: 24 h 

TPI 2-0-2 

 

Presencial (sala S-308-3) 

Terças das 10h às 12h (semanal) 

 

Atendimento extraclasse (sala 635-3)  

Segundas das 18 às 19h (agendamento prévio através de e-mail) 

 

Ambiente virtual de aprendizagem (AVA): Moodle 

 

Normas do TCC 

Consultar o Projeto Pedagógico do Bacharelado em Ciências Biológicas  (PPC-BCB 2015) 
(https://goo.gl/8gyzQo) 

 

Guia de normatização de trabalhos acadêmicos da UFABC  

https://portal.biblioteca.ufabc.edu.br/images/Documentos/Guia_de_Normalizao_v12112021.pdf 

 

 

https://goo.gl/8gyzQo
https://portal.biblioteca.ufabc.edu.br/images/Documentos/Guia_de_Normalizao_v12112021.pdf


Mapa de Atividades 

Aula/ 
Semana 
(período) 

Tema principal Objetivos específicos  Estratégias didáticas e atividades  

Semana 1 (06/06 a 12/06) Orientações sobre a disciplina 
e o desenvolvimento do TCC 

Apresentar a disciplina, discutir os procedimentos e 
as estratégias para acompanhar as atividades, 
disponibilizar materiais e informações 

Aula presencial (dia 07/06 das 10 às 12h, sala 308-3)  

Semana 2 (13/06 a 19/6) Inscrição do trabalho Formalizar a inscrição da proposta de TCC Entrega do formulário 1. O formulário deve ser preenchido 
adequadamente, assinado pelo aluno e orientador, digitalizado (arquivo 
pdf) e enviado através do Moodle até o final da semana (domingo, dia 
19/06, às 23h59) 

Semana 3 (20/06 a 26/06) Plano de desenvolvimento do 
TCC 

Apresentar o plano de desenvolvimento do TCC, 
que deve incluir objetivos do trabalho, metodologia e 
cronograma de desenvolvimento das atividades 

Entrega do plano de desenvolvimento do TCC assinado pelo aluno e 
orientador (via Moodle até o final da semana- 26/06 às 23h59) 

Semana 4 (27/06 a 03/07) Elaboração do trabalho (aluno 
e orientador) 

  

Semana 5 (04/07 a 10/07) Elaboração do trabalho (aluno 
e orientador)   

Semana 6 (11/07 a 17/07) Elaboração do trabalho (aluno 
e orientador)   

Semana 7 (18/07 a 24/07) Elaboração do trabalho (aluno 
e orientador)   

Semana 8 (25/07 a 31/07) Indicação de banca 
examinadora 

A banca será composta por 3 membros titulares (um 
deles é o orientador) e um suplente. A indicação 
deverá ocorrer até 30 dias antes da defesa 

Entrega do formulário 2 (via Moodle, até 30 dias antes da data de 
defesa) 

Semana 9 (01/08 a 07/08) Agendamento da defesa O agendamento deverá ser realizado até 20 dias 
antes da defesa 

Entrega do formulário 3 (via Moodle, até 20 dias antes da data de 
defesa) 

Semana 10 (08/08 a 14/08) Entrega do TCC A entrega deverá ocorrer até 15 dias antes da 
defesa 

Entrega do TCC (até 15 dias antes da data de defesa). Além das cópias 
impressas a serem entregues aos membros da banca, uma cópia 
eletrônica (arquivo pdf) deverá ser encaminhada via Moodle.  
A docente elaborará as cartas convite a ser entregue a cada membro da 
banca  

Semana 11 (15/08 a 21/08) Preparação da defesa (aluno e 
orientador) 

  

Semana 12 (22/08 a 28/08) Defesa do TCC  Defesa do TCC (até 26/8/22, último dia letivo do quadrimestre). 
Deve ser preenchida a ata de defesa, contendo o conceito obtido  

 



A versão final (corrigida) do TCC deve ser entregue 30 dias após a defesa (formas digital e 
impressa) 

 

 

AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO TCC: 

Até a segunda semana do quadrimestre subsequente, o aluno deverá encaminhar um e-mail de 
sua conta institucional da UFABC para secretariaccnh@ufabc.edu.br informando o nome 
completo, RA, título do trabalho, orientador e se autoriza ou não a publicação de seu trabalho nos 
canais de comunicação da UFABC. O e-mail deve ser enviado mesmo não havendo o interesse 
de divulgar o trabalho.  


