
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO PLANO 

DE ATIVIDADES REMOTAS 

NOME DO COMPONENTE COLEGIADO CÓDIGO SEMESTRE 

PROJETO DE TFC 
ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO 
PROD0063/PX 

Suplementar 
2020.3 

CARGA HORÁRIA 
TOTAL SINCRONA ASSINCRONA  

HORÁRIO: SEG/QUA 16-18h 
30 HORAS-AULA 4 HORAS-AULA 26 HORAS-AULA 

CURSOS ATENDIDOS SUB-TURMAS 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NÃO SE APLICA 

PROFESSOR (ES) RESPONSÁVEL (EIS) TITULAÇÃO 

GUNTHER JOSUÁ COSTA (gunther.josua@univasf.edu.br) MESTRADO 

EMENTA 

Definição do problema e tema do Projeto de TFC; Justificativa do problema e tema do  Projeto de TFC; Objetivos (geral e específicos); Revisão 

Bibliográfica; Metodologia usadas em projetos de pesquisa; Referências Bibliográficas. Elementos pós -textuais. Defesa do Projeto de TFC. 

 

OBJETIVOS 

Esclarecer e preparar os dicentes quanto ao(s): 

- Entendimento do escopo e propósitos do Projeto de TFC, bem como de sua estruturação; 

- Requisitos do regimento do colegiado que normatiza o funcionamento das disciplinas Projeto de TFC e TFC Monografia do Colegiado de 

Engenharia de Produção da Univasf (RESOLUÇÃO 01/2016); 

- Subsídio da teoria em metodologia científica para o desenvolvimento dos conteúdos, por parte dos discentes, de seus Projetos de TFC; 

- Acompanhamento do andamento dos Projetos de TFC (via Moodle para os discentes e contatos com orientadores); e 

- Suporte nas defesas dos Projetos de TFC. 

 

METODOLOGIA 

Para o referido semestre suplementar, a disciplina será ministrada em ambiente virtual de aprendizagem, hospedado no Moodle/PEMD 

(http://www.pemd.univasf.edu.br/moodle).  

No Moodle da disciplina, serão disponibilizados, além das videoaulas, os materiais de apoio à aula e a disciplina como um todo. 

 Far-se-á uso de atividades de natureza síncrona e assíncrona: 

ATIVIDADES SÍNCRONAS - Compostas por videoaulas teóricas e de acompanhamento das atividades remotas programadas, ambos ao vivo e 

ministrados via webconferência. Caso recursos extras sejam demandados, os mesmo serão indicados com antecedência aos discentes. Proncurando-

se o concenso do uso pelos mesmos. 

ATIVIDADES ASSÍNCRONAS: Compostas por videoaulas teóricas gravadas, atividades de suporte à disciplina, entregas de conteúdos programados 

e biblioteca virtual. 

Todos os recursos, essencialmente necessários ao andamento da disciplina, serão disponibilizados pelo docente no ambiente virtual da disciplina. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

A nota de avaliação desta disciplina estará vinculada a média das notas dos membros da banca (ou da nota final constante da Ata de Defesa de Projeto 

de TFC). 

 

 

CONTEÚDOS DIDÁTICOS 

 Número Cronograma de atividades CH CH acumulada 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 
Videoconferência - Considerações iniciais à disciplina, funcionalidades do ambiente Moodle e Aula 

Introdutória: apresentação das normas e resolução que rege a disciplina. 4 
4/30 

2 Videoaula - Introdução ao Projeto de TFC e sua estruturação; elementos pré-textuais. 2 6/30 

3 
Videoaula – Elementos textuais: definição do tema; problemática; justificativa; e objetivos da 

pesquisa. 2 
8/30 

4 Videoaula – Elementos textuais: revisão de literatura. 2 10/30 

5 Videoaula – Elementos textuais: metodologia (materiais e métodos) 1/2. 2 12/30 

6 Videoaula – Elementos textuais: metodologia (materiais e métodos) 2/2. 2 14/30 

7 Videoaula – Elementos textuais: cronograma e elementos pós-textuais.  2 16/30 



8 Atividades remotas – desenvolvimento dos conteúdos programados pelos discentes. 10 26/30 

9 Acompanhamento dos relatórios de progresso enviados pelos discentes (conforme cronograma). 2 28/30 

10 Acompanhamento do desenvolvimento das pesquisas junto aos orientadores. - - 

11 Ajustes finais dos conteúdos e formatação do Projeto deTFC. 2 30/30 

12 Defesas dos Projetos de TFC  - - 

-  - - 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS   

Todo o material de suporte as aulas e a disciplina como um todo (livros completos ou extratos de capítulos, bem como artigos em 

formato PDF), constarão da biblioteca virtual no Moodle/PEMD. 

 

        

 

                             24/08/2020                                          27/08/2020_                __ __ 

DATA               ASSINATURA DO PROFESSOR            APROV. NO NDE                COORD. DO COLEGIADO 

 


