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1. 

IDENTIFICAÇÃO 

Plano de Ensino Remoto 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE OFERTANTE: IARTE - MÚSICA 

CÓDIGO:  IARTE31605 PERÍODO/SÉRIE: 2020/1 

(Ensino Remoto) 

TURMA: Vinícius Augusto 

Vieira. 

CARGA HORÁRIA NATUREZA 

TEÓRICA: 

60 

PRÁTICA: 

--------------- 

TOTAL:  

60 

 

OBRIGATÓRIA: (x) 

 

OPTATIVA: ( ) 

PROFESSOR(A): Vivianne Aparecida Lopes ANO/SEMESTRE: 2020/1 

OBSERVAÇÕES: Plano de ensino desenvolvido para as AARE - ETAPA 1 conforme Resolução nº 

07/2020 do CONGRAD.  

 

 

2. EMENTA 

 

Orientação individualizada e desenvolvimento de projetos de pesquisa determinados em comum acordo com o 

docente responsável pela disciplina. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

Esta componente curricular tem como intuito solidificar a construção do Trabalho de Conclusão de Curso 

através da complementação das ideias dos capítulos do enquadramento teórico, respaldada em autores 

referência na área, bem como o delineamento e fechamento da componente empírica do trabalho.  

 

4. OBJETIVO 

 

Objetivo geral: Solidificar a construção do Trabalho de Conclusão de Curso através da complementação das 

ideias dos capítulos do enquadramento teórico e do delineamento e fechamento da componente empírica da 

pesquisa.  

 

Objetivos específicos:  

 Revisar as partes do TCC; 

 Complementar as ideias dos capítulos do enquadramento teórico; 

 Desenvolver a parte empírica da pesquisa (entrevistas semiestruturadas, análise e discussão dos 

dados);  
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 Ajustar as referências bibliográficas do relatório conforme as normas da ABNT (NBR 6023). 

 Autoavaliar refletindo sobre o caminho percorrido ao longo do semestre. 

 

5. PROGRAMA 

 

- Revisão das partes do TCC.  
- Complementação dos capítulos da fundamentação teórica.  
- Desenvolvimento da componente empírica da pesquisa:  
- Elaboração do relatório final. 

 

 

6. METODOLOGIA  

 

Atendimento online individual. Revisão do plano de trabalho da pesquisa conforme os itens estipulados no 

programa. Seminário online de apresentação do relatório parcial de pesquisa integrado aos encontros do 

Grupo de Pesquisa em Música, Práticas Curriculares e Pedagogia do Canto (MUSIPEC). Autoavaliação.  

 

a) Carga-horária de atividades síncronas: 60h 

a.1. Horário previsto das atividades: 19:00h às 22:20 (sexta-feira). 

 a.2. Identificação da Plataforma de TI e softwares: Zoom.  

 

b) Carga-horária de atividades assíncronas: não será realizada. 

   

c) Carga-horária das demais atividades que serão cumpridas pelos discentes como atividades letivas da 

respectiva disciplina – Estima-se que o aluno precisará de cerca de 60h de trabalho para a revisão do 

plano de trabalho da pesquisa conforme os itens estipulados no programa, montagem do seminário e 

autoavaliação, considerando também a necessidade de fundamentação do relatório de pesquisa 

através da leitura de textos sobre a temática.  

 

d) Se houver carga-horária prática, a descrição detalhada de como ela será realizada e de quais recursos 

os discentes deverão dispor: não será realizada. 

 

e) Como e onde os discentes terão acesso às referências bibliográficas e a material de apoio utilizados 

na disciplina, dando preferência a materiais que poderão ser acessados remotamente pelos discentes: 

 

 O discente terá acesso aos capítulos de livros da bibliografia básica e complementar através dos 

respectivos endereços de e-mail. A docente responsável pela disciplina enviará os arquivos 

digitalizados (1 capítulo de cada livro) através do gmail. Além dos capítulos dos livros, serão 

disponibilizados para os alunos links para acesso às principais revistas online na área de Educação 

Musical (ABEM e APEM), bem como materiais disponíveis em repositórios/bibliotecas digitais que 

tenham a ver com a temática da componente curricular.  

 

7. AVALIAÇÃO 

 

Revisão do plano de trabalho e desenvolvimento dos capítulos do enquadramento teórico. Desenvolvimento da 

parte empírica (roteiro das entrevistas, treino das entrevistas e realização das entrevistas) conforme os itens 

estipulados no programa e finalização do TCC – 50 pontos.  

 

Seminário online de apresentação do relatório final (Defesa) – 50 pontos.  
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a) Datas, horários, critérios para a realização e correção das atividades avaliativas e validação da 

assiduidade dos discentes:  

 

 

 

 

 09/06 até às 23:59 min. – Entrega versão completa do TCC conforme os itens estipulados no 

plano de trabalho – 50 pontos.  

 16/06/20 às 11h – Seminário online de apresentação do relatório final (Defesa) – 50 pontos. 

 

 

OBS: A validação da assiduidade dos discentes será dada conforme orientações da RESOLUÇÃO Nº 25/2020, 

DO CONSELHO DE GRADUAÇÃO. Como as aulas acontecerão em formato estritamente síncrono, o aluno 

que não comparecer aos encontros, não computará presença nestes respectivos encontros. 

 

b) Especificação das formas previstas para o envio pelos discentes, por meio eletrônico, de atividades 

avaliativas:  

 Pretende-se que os discentes enviem as atividades avaliativas escritas (TCC final e texto da 

autoavaliação) para o e-mail da docente – vivianne.lopes.ufu@gmail.com.  

 

 

8. BIBLIOGRAFIA  
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CRESWELL, John. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. Tradução de: Magda 
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DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna S. (Orgs.). O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e 

abordagens. 2. ed. Tradução de: Sandra Regina Netz. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

 

OBS: Respeitando-se as diretrizes concernentes aos direitos autorais serão destinados aos alunos apenas um 

capítulo de cada livro da bibliografia básica.  

 

Complementar 

 
FLICK, Uwe. Introdução à pesquisa qualitativa. 3. ed. Tradução de: Joice Elias Costa. Porto Alegre: 
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GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
 
LIMA, Sarah Thamires Alves de. A relação corpo e movimento no aprendizado do canto: uma experiência 
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https://www.bdm.unb.br/bitstream/10483/17380/1/2016_SarahThamiresAlvesDeLima_tcc.pdf. Acesso em: 21 
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em Música) – Universidade de Brasília, Brasília, 2017. Disponível em: 
https://bdm.unb.br/bitstream/10483/23711/1/2017_GeovaneOliveiraSantos_tcc.pdf. Acesso em: 21 de jul. 
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SCOTTINI M. A música como recurso pedagógico na educação Infantil. 32 f. 2006. Monografia (Pós 
Graduação em Ludopedagogia) – Fundação Educacional Hansa Hammonia, Ibirama, 2006. Disponível em: 
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a-musica-como-recurso-pedagogico-na-educacao-infantil-marileia-scottini.html. Acesso em: 21 de jul. 2020.  
 
 
 OBS: Respeitando-se as diretrizes concernentes aos direitos autorais serão destinados aos alunos um 
capítulo digitalizado de cada livro da bibliografia complementar.  
 

 

9. APROVAÇÃO 

 

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em:   /  /   

 

 

Coordenação do Curso de Graduação em:   

https://www.scielo.br/pdf/pm/n27/n27a02
https://bdm.unb.br/bitstream/10483/23711/1/2017_GeovaneOliveiraSantos_tcc.pdf
http://abemeducacaomusical.com.br/revista_musica/ed2/pdfs/MEB2_artigo6.pdf
https://docplayer.com.br/4476664-Fundacao-educacional-hansa-hammonia-pos-graduacao-em-ludopedagogia-a-musica-como-recurso-pedagogico-na-educacao-infantil-marileia-scottini.html
https://docplayer.com.br/4476664-Fundacao-educacional-hansa-hammonia-pos-graduacao-em-ludopedagogia-a-musica-como-recurso-pedagogico-na-educacao-infantil-marileia-scottini.html
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