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Resolução COPED nº 01/2020 

 

 

 

Estabelece normas e orientações para o 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) durante 

o Período Letivo Especial Emergencial (PLE 

Emergencial).   

 

 

O Colegiado do curso de Pedagogia, em sua 2ª Reunião Extraordinária, realizada 

no dia 17/07/2020, no uso de suas atribuições legais, considerando: 

 

- A Resolução CEPE 8.000, de 07 de julho de 2020 que aprova o calendário 

e regulamenta a oferta do PLE Emergencial em virtude do contexto de 

Pandemia pelo Novo Coronavírus (Covid-19); 

  

- O Ofício PROGRAD/Reitoria-UFOP nº 1623/2020; 

 

- A Resolução COPED Nº 01/2019, que regulamenta as normas para o 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); 

 

- O Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia. 

 

Resolve: 

 

Artigo 1º: Regulamentar os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) a serem 

realizados no âmbito das disciplinas EDU380 - Elaboração do Projeto Monográfico e EDU381 

- Monografia, a serem ofertadas no PLE Emergencial.  

 

Artigo 2º: A aprovação do estudante matriculado na disciplina EDU380 fica 

condicionada a apresentação e aprovação do Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso, sendo 

avaliado pelo professor responsável pela disciplina e pelo orientador.  

 

Artigo 3º: A aprovação do estudante matriculado na disciplina EDU381 fica 

condicionada a apresentação e aprovação do Trabalho de Conclusão de Curso, sendo avaliado 

pelo professor responsável pela disciplina e pelo orientador.  

 

Parágrafo único: Na proposta de TCC, elaborado no PLE Emergencial, fica 

dispensada a avaliação de um leitor crítico.  

 

 Artigo 4º: Para elaboração do Projeto e do Trabalho de Conclusão de Curso o estudante, 

com a anuência do seu orientador, deverá optar por uma das modalidades de trabalho:  
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Inciso I - Produção de memorial, a partir de uma análise da escola e do cotidiano escolar, com 

referência na experiência pessoal como estudante. O objetivo dessa produção é promover a 

reflexão sobre escolhas e posturas não refletidas e já incorporadas como  dadas, por meio da 

retomada de memórias da trajetória de escolarização, contribuindo para um redimensionamento 

das práticas e rituais do trabalho escolar. O memorial também poderá ter como foco a trajetória 

de formação do estudante, abordando suas experiências antes e durante a graduação, trazendo 

experiências reflexivas sobre atividades de ensino, pesquisa, extensão, estágio, entre outras 

atividades formativas.   

 

Inciso II - Produção de portfólio acadêmico abordando os principais trabalhos realizados ao 

longo do curso de Pedagogia e sua contribuição para a atuação profissional.  

 

Inciso III - Mapeamento de pesquisas já existentes na área da Educação Infantil e Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental: esse processo poderá nortear a produção de resenhas de leituras, 

pesquisa em vídeos e curtas metragens sobre o tema, por meio de pesquisa bibliográfica que 

explore o  aporte teórico estudado em uma ou mais disciplinas e eixos.  

 

Inciso IV - Relato de Experiência Pedagógica de trabalhos realizados ao longo do curso. O 

estudante poderá apresentar alguma intervenção educativa desenvolvida no âmbito de 

disciplinas práticas (Estágios Curriculares); iniciação científica; projetos extensionistas; 

atuação como bolsista ou voluntário no PIBID; PET, entre outras atividades vinculadas à 

Pedagogia.  

 

Inciso V - Produção de um artigo: o artigo materializa a reflexão do aluno-professor sobre as 

determinações sociais que circunscrevem a escola e a dimensionam como instituição educativa. 

Redigir o artigo possibilita uma organização conceitual e reflexiva da própria prática e dos 

processos educativos.  

 

Parágrafo único: Todas as modalidades deverão apresentar a quantidade mínima de 

cinco referências bibliográficas qualificadas (revistas acadêmicas, teses, dissertações e livros), 

devendo estar articuladas com a proposta do trabalho. 

 

Artigo 5º: O orientador é responsável pelo acompanhamento do desenvolvimento de 

TCC e pela versão final, avaliando a produção do seu orientando considerando os seguintes 

critérios: 

 

a) Qualidade do trabalho apresentado. 

b) Envolvimento na busca de referências bibliográficas relativas ao tema. 

c) Escrita acadêmica consoante à modalidade do TCC. 

d) Clareza na elaboração das ideias e na articulação teórica entre as referências 

bibliográficas utilizadas.  

e) Cumprimento do cronograma de atividades.  

f) Adequação do trabalho às normas da ABNT.  

 

Artigo 6º: A pontuação das disciplinas relativas ao projeto do TCC (EDU380) 
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e à elaboração do TCC (EDU381) será distribuída da seguinte forma: 

 

- O professor da disciplina: 10 pontos relativos às diversas atividades realizadas 

no decorrer do PLE Emergencial. 

- Orientador: 10 pontos relativos ao desenvolvimento e a versão final escrita do 

TCC.  

- A nota final da disciplina será dada pela média aritmética das duas avaliações.  

 

Artigo 7º: No PLE Emergencial não será permitido a realização de TCC em dupla.  

 

Parágrafo único: Apenas serão permitidos a realização de TCC em dupla, nos casos 

em que os estudantes já tiverem cursado a disciplina EDU380, em período letivo regular, e 

tenham desenvolvido seus projetos em dupla. Nestas situações os estudantes terão que optar 

pelas modalidades dos Incisos III ou V de que trata o artigo 4º.  

 

Artigo 8º: Da indicação de orientadores para a elaboração de TCC. 

 

Parágrafo 1º: Cada estudante deverá indicar um orientador, respeitando o período 

máximo de 10 dias após o início do PLE Emergencial. O estudante deverá enviar, por e-mail 

(coped@ichs.ufop.br), ao Colegiado de Pedagogia o atestado de orientação (Anexo 1), 

preenchido e assinado pelo orientador. Caso o estudante não consiga orientador, caberá ao 

Colegiado de Pedagogia realizar essa indicação. 

 

Parágrafo 2º: O professor orientador deve ter, no mínimo, o título de mestre e deve ser 

professor da Universidade Federal de Ouro Preto.  

 

Artigo 9º: A troca de orientador no PLE Emergencial só será permitida em casos 

excepcionais. A solicitação deverá ser encaminhada, pelo estudante ou pelo orientador, por e-

mail ao Colegiado de Pedagogia (coped@ichs.ufop.br), que tomará prioritariamente as devidas 

providências, considerando o curto prazo de duração do período.  

 

 Artigo 10º: O estudante e seu orientador deverão submeter o trabalho final na 

Biblioteca Digital de Trabalhos de Conclusão de Curso (BDTCC) da Universidade Federal de 

Ouro Preto, respeitando as orientações disponibilizadas no site eletrônico: 

https://www.monografias.ufop.br/ . 

 

Artigo 11º: O projeto e o TCC que for fruto de plágio será levado ao Colegiado do 

Curso de Pedagogia, que decidirá sobre os procedimentos administrativos a serem tomados. O 

estudante, autor do plágio, será reprovado por seu orientador e pelo professor responsável, 

atribuindo-lhe nota zero no trabalho e na disciplina.  

 

Artigo 12º: Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pelo Colegiado do 

Curso de Pedagogia.  

mailto:coped@ichs.ufop.br
https://www.monografias.ufop.br/
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Esta resolução entra em vigor a partir do início do PLE Emergencial 2020.3 

 

 

Mariana, 17 de julho de 2020. 

 

 

 

Profª Drª Alexandra Resende Campos 

Coordenadora do Curso de Pedagogia 
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Anexo 1 

 

FICHA DE RESPONSABILIDADE  

ATESTADO DE ORIENTAÇÃO PARA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

DO CURSO DE PEDAGOGIA  

 

 

Eu, Prof.(a). _____________________________________________, do Departamento de 

______________________, comprometo-me a orientar o (a) aluno(a) ________________ 

________________________________________________________________________ 

matrícula nº _____________ no desenvolvimento de 

(    ) seu projeto de TCC  

(    ) seu TCC  

no Curso de Pedagogia do ICHS-UFOP, intitulado 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________,  

no PLE Emergencial 202__.__ 

 

 

 Mariana, _______ de __________________________ de 20___. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do professor (a) orientador (a) 


