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ESTRUTURA E CONTEÚDO DA DISCIPLINA 
 
CÓDIGO: LET 09567 
NOME DA DISCIPLINA: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
CARGA HORÁRIA: 60 HORAS 
 

EMENTA: 
Produção de trabalho monográfico versando sobre temas ligados à docência em língua portuguesa e 
literaturas de língua portuguesa, podendo desenvolver-se por meio de pesquisas de campo, da análise 
crítica e elaboração de metodologias e materiais didáticos, de reflexões sobre o ensino dos conteúdos de 
língua e literaturas de língua portuguesa, definidos pelas diretrizes e programas do ensino fundamental e 
médio em nível nacional, estadual ou municipal, de trabalhos de caráter histórico ligados ao ensino de 
língua e literatura, etc. 

 

OBJETIVOS: 
• Definir um tópico de interesse pessoal, ligado ao ensino de língua ou de literatura, com base nos 

conteúdos estudados durante o curso de Graduação. 
• Aprofundar conhecimentos referentes ao discurso acadêmico como um gênero de texto. 
• Elaborar trabalho monográfico ou artigo científico a partir de projeto prévio, com temática 

direcionada à docência da língua estudada. 
 

CONTEÚDOS: 
• Reestruturação do projeto de pesquisa 
• Revisão de literatura, conforme tema da pesquisa 
• Análise dos dados 
• Elaboração do trabalho escrito 
 

METODOLOGIA: 
Atendimentos individuais para elaboração de uma monografia ou artigo científico em função de projeto 
de pesquisa previamente elaborado. 
 

AVALIAÇÃO: 

Processo de elaboração do trabalho: participação nos encontros com o orientador; cumprimento dos 
prazos estabelecidos pelo orientador; comprometimento com a pesquisa; apresentação oral do trabalho: 
coerência metodológica e teórica, exposição clara, relevância da pesquisa, adequação ao limite de 
tempo estipulado; apresentação escrita do trabalho: normalização do trabalho segundo as normas da 
ABNT, coerência metodológica e teórica, relevância da pesquisa para a área de ensino de língua e 
literaturas de língua portuguesa, espanhola, francesa ou italiana, de acordo com o Curso de Graduação 
do aluno. 
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