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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

Curso: Bacharelado em Arqueologia 

Código da disciplina: ARQ30158  Nome da disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso II 

Carga Horária Geral: 120h Pré-requisito: ARQ30155 Trabalho de Conclusão de Curso I 

Docente: Juliana Rossato Santi 

Semestre: 2019-1 Turma: 8º Período 

 

1. EMENTA 

Delimitação de uma proposta de pesquisa; Planejamento da pesquisa; Estruturação e redação de uma monografia; 

Apresentação da monografia. 

2. OBJETIVOS 

 Orientar a estruturação dos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais componentes da monografia; 
  Propor reuniões mensais para ajudar no processo de desenvolvimento da monografia.  

Elaborar calendário para a conclusão e entrega das monografias em tempo hábil. 

3. CONTEÚDO GERAL 

A ser definido individualmente com cada aluno(a), respeitando a especificidade da pesquisa desenvolvida 

por cada um(a). 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

A ser definido individualmente com cada aluno(a), respeitando a especificidade da pesquisa desenvolvida 

por cada um(a). Realizar uma reunião mensal para acompanhar o desenvolvimento da Monografia com apresentação de 

temas relacionados ao tema de cada aluno. 

5. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

A monografia será avaliada por uma Banca Examinadora composta pelo orientador (como presidente) e dois docentes 
e/ou profissionais da área. 
Seguindo as diretrizes do documento “Normas para Confecção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em 
Arqueologia”: 
Art. 45º - A avaliação, e possível aprovação do TCC, serão de responsabilidade da banca examinadora que observará 

os critérios de avaliação apresentados nas alíneas a seguir, cujo somatório da pontuação definirá a média final do TCC. 

a) Conteúdo da Monografia (estrutura, linguagem e distribuição da sequencia temática) e apresentação escrita (60 
pontos); 

b) Arguição oral (20 pontos); 

c) Relevância da pesquisa (10 pontos); 

d) Observação às técnicas: normas da ABNT (10 pontos). 
Art. 46º - Conforme Art. 10 da Resolução n.º 242/CONSEPE, de 24 de setembro de 1997, a Defesa oral da Monografia, 

dar-se-á da seguinte forma: 

a) Exposição do aluno com duração de até 30 (trinta) minutos; 

b) Solicitação de esclarecimentos e contribuições da banca, de até 15 (quinze) minutos para cada membro, sendo 
a última fala reservada ao orientador; 

c) Argumentação do aluno por, no máximo, 10 (dez) minutos; 

d) Reunião da Banca para discutir a avaliação, que deverá ser imediatamente comunicada ao interessado. 
Art. 47º - As notas serão emitidas de 0 a 100 (zero a cem) exigindo-se para a aprovação no mínimo 60 (sessenta) pontos. 

Art. 48º - O resultado final da banca examinadora será registrado em Ata, a qual será assinada pelos integrantes da 

Banca Examinadora e encaminhada pelo orientador à Chefia do Curso para homologação, registro em livro de ata 

específico e diário de classe e, por fim, encaminhado à DIRCA para registro e demais providências de praxe. 
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