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Identificação Ementa 

Curso: Estatística Desenvolvimento e finalização do 

trabalho iniciado na disciplina de 

seminários; redação e apresentação. 

Orientação para o desenvolvimento do 

Trabalho de Conclusão de Curso, a ser 

desenvolvido pelo estudante com a 

orientação de um professor conforme 

normas estabelecidas no PPC do curso. 

Organizar a defesa final do trabalho perante 

banca examinadora. 

Disciplina: TCC Código: E37 

Professor: Roziane Sobreira dos Santos 

Coordenador: Lenilson Sergio Candido 

Período: 8º Semestre: 02 Ano: 2018 

Turma: 2015/1 Créditos: 04 

Carga Horária: 120 

Teórica:20 Prática:100 Total: 120 

 

Objetivo da Disciplina no Curso 

Proporcionar ao acadêmico o aprofundamento temático em uma área específica, o estímulo à produção 

científica, a consulta de bibliografia especializada e o aprimoramento da capacidade de interpretação 

em sua área de formação, consolidando as competências desejadas no perfil do egresso. 

  

 

Metodologia de Trabalho do Professor na Disciplina 

A explanação do conteúdo se dará por meio do uso de quadro e recursos gráficos e audiovisuais. Será 

enfatizado o aprendizado com apresentação de seminários e leitura de bibliografia pertinente. 
 

Conteúdo Programático 

Considerar o conteúdo programático como decorrente da especificidade do trabalho de conclusão de 

curso em desenvolvimento. 

O orientador do trabalho de conclusão de curso determina, em conjunto com o aluno, as atividades a 

desenvolver. 

Apresentar os instrumentos necessários para a elaboração do TCC. 

Orientar e acompanhar as diversas etapas na construção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na 

forma de artigo científico. 

Elaboração do TCC. Revisão Bibliográfica. Execução da metodologia proposta para coleta de dados 

Tabulação e Análise dos Dados Redação da monografia ou artigo  

Apresentação oral e escrita do TCC. Avaliação da apresentação oral e escrita do TCC Arguição pela 

banca examinadora. 
 



Avaliação e Critérios de Avaliação da Disciplina no Curso 

Serão realizadas avaliações por meio de seminários e apresentações em sala de aula (NS), 

totalizando 100 pontos cada avaliação. 

Nota da defesa (ND) e apresentação do TCC atribuída pela banca examinadora. 

Nota Final: A avaliação terá dois enfoques: certificação do aprendizado do acadêmico estará 

baseado na avaliação de suas atividades em sala de aula, e na nota referente ao TCC atribuída pela 

banca examinadora. Dessa forma, a média final da disciplina se dará com peso de 10% as atividades 

em sala de aula e 90% a nota da banca examinadora, calculada pela seguinte expressão: 

MF = 0,1*NS + 0,9*ND 

Conforme Art. 33 do Regulamento de Projeto e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), do 

Curso de Bacharelado em Estatística da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Campus 

de Ji-Paraná, Departamento de Matemática e Estatística: 

Sendo o TCC reprovado pela Banca Examinadora, é vedada nova defesa no semestre da 

reprovação, devendo o acadêmico matricular-se novamente na disciplina de Trabalho de Conclusão de 

Curso. 

 

 

Bibliografia da Disciplina no Curso 

Básica Complementar 



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS. NBR 10520: Informação e 

documentação: citação em documentos. Rio de 

Janeiro. 2002 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS. NBR 6022: Informação e 

documentação: artigo em publicação periódica 

científica impressa: apresentação. Rio de Janeiro. 

1994.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e 

documentação: elaboração: referências. Rio de 

Janeiro. 2002.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS. NBR 6024: Informação e 

documentação: numeração progressiva das seções 

de um documento. Rio de Janeiro. 1989. 

OLIVEIRA, Maria Marly de. Como fazer projetos, 

relatórios, monografias, dissertações e teses. 2. ed. 

Rio de Janeiro: Impetus, 2003. 189 p. ISBN 

8576260077 . 

FRANÇA, Junia Lessa. Universidade Federal de 

Minas Gerais. Biblioteca Universitaria. 

Departamento de Informação e Divulgação. 

Manual para normalização de publicações tecnico-

cientificas. Belo Horizonte: UFMG, 1990. 167p. 

(Aprender) ISBN 8570410417. 
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