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Plano de Curso

I - IDENTIFICAÇÃO

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Apresentar ao discente os aspectos teóricos e metodológicos para elaboração  de trabalho de conclusão de curso (TCC), especificamente quanto à
etapa de pré-avaliação indicada na Resolução Nº01/2021 Curso de Arquitetura e Urbanismo - Campus UFAL Arapiraca.

III - OBJETIVOS

Instrumental teórico metodológico para elaboração de trabalho de conclusão de curso. Formas de apresentação de trabalhos acadêmicos de acordo
com as normas da ABNT.

II - EMENTA

1.  Problema e tema de pesquisa

2.  Objetivos de um TCC: considerações para identificação e classificação

3.  Procedimentos para o desenvolvimento de revisão bibliográfica

4.  Normas ABNT para elaboração de trabalhos acadêmicos

5.  Procedimentos Metodológicos: considerações para coleta e análise de dados

V - METODOLOGIA

VI - AVALIAÇÃO

VII - REFERÊNCIAS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Discutir as temáticas relativas ao  Trabalho de Conclusão de Curso dentro do universo da Arquitetura, do Urbanismo e das subáreas de atuação
profissional;
- Capacitar o discente quanto à aplicação de normas técnicas relativas à elaboração de trabalhos acadêmicos.

Conforme o cronograma da disciplina, a avaliação de desempenho do discente será realizada considerando a análise dos
seguintes produtos:

• UNIDADE 1: Elaboração de texto com descrição e dissertação sobre o tema, problema e objetivos do TCC;
• UNIDADE 2: Elaboração de documento de pré-avaliação de TCC, a partir do aprimoramento do produto elaborado na
unidade 1, contemplando os seguintes conteúdos: descrição do tema,  objetivos do TCC, procedimentos metodológicos e
fundamentação teórica;

* A avaliação será desenvolvida de forma integrada com o(a) orientador(a) do Traballho de Conclusão de Curso.
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