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* Plano de ensino adaptado, em caráter excepcional e transitório, para substituição de atividades 
presenciais por atividades remotas, assíncronas e síncronas, enquanto durar a pandemia da 
COVID-19, em atenção à Portaria MEC 344, de 16 de junho de 2020, e Resolução 
140/2020/CUn/UFSC. 

* Não será permitido gravar, fotografar ou copiar as aulas disponibilizadas no Moodle. O uso de 
imagens está sujeito à legislação vigente relativa a direitos autorais e uso de imagem pessoal. 

 

Ementa: Redação, leitura e discussão do texto da monografia de conclusão de curso. 

Objetivos: Apoiar os estudantes na escrita do TCC através de leituras, discussões e revisões dos 
textos escritos.  
 
Conteúdo Programático: Regulamento interno do curso sobre o TCC. TCC como resultado de 
processo de pesquisa. Possibilidades de estruturação, formato e escrita do TCC. Oficinas de texto. 
Revisão e organização bibliográfica. Diário de campo e organização do material empírico. Regras 
da ABNT. Apresentação oral e dinâmica da banca de defesa.  
 
Carga horária síncrona e assíncrona: 
15h síncronas: discussão quinzenal em vídeoconferência (BigBlueButton do Moodle); atendimento 
via chat (Moodle). 
57h assíncronas: leitura de textos da bibliografia obrigatória e complementar; escrita progressiva 
dos capítulos.  
 
Metodologia: Leitura, fichamento e discussão de textos; escrita e revisão dos capítulos, a partir do 
retorno da professora; discussão sobre o andamento do TCC em vídeoconferência.  
 
Avaliação: A nota final será atribuída com base em 2 capítulos completos do TCC (80%) e 
participação nas atividades síncronas e assíncronas ao longo do semestre.  
 
Frequência: A frequência será auto-atribuída pelos estudantes na plataforma Moodle.  

 
 

 

Código: ANT 7212 Nome da disciplina: Seminário de Escrita Obrigatória 8ª Fase 

Nome do professor: Letícia Cesarino E-mail do professor: leticia.cesarino@ufsc.br 

Ofertada ao curso: Antropologia  Carga horária semestral: 72h/a  Pré-requisito: ANT7207 



 

 

Cronograma: 

Semana Atividades 
assíncronas 

Atividades 
síncronas 

Conteúdo 

1 Revisão do 
Projeto de TCC. 

Vídeoconferência 
(1hr) 

Apresentação do programa e organização do 
semestre. 

Apresentação dos projetos de TCC e seu 
andamento. 

2 Leitura Atendimento via 
chat (1hr) 

Regulamento interno do curso sobre o TCC. 

3 Leitura Videoconferência 
(1hr) 

TCC como resultado de processo de 
pesquisa na graduação em antropologia. 
Possíveis formatos e modelos. 

4 Preparação da 
estrutura de 
capítulos, título, 
abstract e 
palavras-chave. 

Atendimento via 
chat (1hr) 

Estruturação do TCC. Mapa mental. 

5 Leitura  Videoconferência 
(1hr) 

Bibliografia específica a cada TCC. 

6 Escrita da 
introdução 

Atendimento via 
chat (1hr) 

Introdução do TCC. 

7 Leitura Videoconferência 
(1hr) 

Bibliografia específica a cada TCC. 

8 Escrita do 
primeiro capítulo 

Atendimento via 
chat (1hr) 

Primeiro capítulo do TCC. 

9 Leitura Videoconferência 
(1hr) 

Bibliografia específica a cada TCC. 

10 Escrita do 
segundo capítulo 

Atendimento via 
chat (1hr) 

Segundo capítulo do TCC. 

11 Leitura Videoconferência 
(1hr) 

Bibliografia específica a cada TCC. 

12 Escrita do 
terceiro capítulo 

Atendimento via 
chat (1hr) 

Terceiro capítulo do TCC. 

13 Revisão dos 
capítulos 

Videoconferência 
(1hr) 

Conjunto do TCC. 

14 Escrita da 
conclusão 

Atendimento via 
chat (1hr) 

Conclusão do TCC. 

15 Bibliografia Videoconferência 
(1hr) 

Regras da ABNT. Inserção de imagens. 
Ajustes finais de formatação. 

16   Recuperação 

 


