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APRESENTAÇÃO 
 

O último período do curso de Pedagogia traz um duplo desafio a ser 
assumido conjuntamente pelos acadêmicos e professores. As disciplinas de 
Trabalho de Conclusão de Curso e de Estágio Supervisionado VII oportunizam 
a realização de dois importantes trabalhos:  

• a elaboração de um artigo científico a partir de um problema de 
pesquisa identificado nas experiências das disciplinas de Estágio 
Supervisionado e Pesquisa e Prática Pedagógica, cursadas no decorrer 
do curso; 

• e a elaboração de um resumo científico sobre a atuação do pedagogo 
em um dos espaços não escolares. 
Para isso, esse Manual Pedagógico de Orientações está organizado em 

três partes: na Parte I apresentam-se as orientações para a construção do 
artigo científico; na Parte II explicam-se as orientações para a prática do 
estágio em espaços não escolares de atuação do pedagogo, bem como para a 
elaboração do resumo científico; e na Parte III constam as explicações para a 
postagem e avaliação dos referidos trabalhos. Frente a isso, é imprescindível 
que todos estejam atentos ao cronograma de trabalho do semestre, 
envolvendo-se em todas as ações a serem realizadas no decorrer do 8º 
período do curso de Pedagogia. Qualquer dúvida, acessem os fóruns das 
disciplinas.  

Bom trabalho a todos!  
Profª Adriana, ProfªLeonília e Profª Raquel 

AÇÕES PERÍODO 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO VII TCC 
Observação e análise dos espaços 
não escolares de atuação do 
pedagogo.  

------ 09/08 a 30/08/10 

Elaboração do resumo científico.  ------ 30/08 a 30/09/10 
------ Elaboração do artigo 

científico. 
15/08 a 30/09/10 

Recadastramento dos grupos  07/08 a 17/10/10 

Postagem do TCC 01/10 a 17/10/10 

Correção do TCC  18/10 a 18/11/10 

Postagem da Refacção do TCC  25/11 a 06/12/10 

Correção dos TCCs em Refacção  26/11 a 21/12/10 
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PARTE I – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC é uma disciplina obrigatória 
do curso de Pedagogia da UNITINS. Esse é um momento em que se intensifica 
a prática da produção científica e acadêmica por meio da produção de um 
artigo. Baseado em teorias e práticas vivenciadas durante o curso, o 
acadêmico irá sistematizar a correlação teórica e metodológica estudada. Mais 
do que uma exigência legal estabelecida nas Diretrizes Curriculares, o TCC 
deve ser significativo para a formação profissional.  

As orientações apresentadas nesse documento visam elucidar e 
exemplificar a estruturação do TCC, orientando a aplicação de normas a serem 
seguidas na construção do artigo científico. Nesse sentido, tem-se como 
objetivo que os docentes e acadêmicos do curso de Pedagogia, integrem-se no 
sentido do preparo e desenvolvimento do TCC. Através de um padrão pré-
definido os acadêmicos construirão o artigo, acrescentando valor e melhoria na 
apresentação escrita quanto ao conteúdo a ser desenvolvido, para que o 
trabalho seja metodologicamente adequado. 

As informações apresentadas nesse documento serão trabalhadas nas 
teleaulas e postadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA da UNITINS, 
e deverão ser seguidas rigorosamente. Outros procedimentos, que porventura 
não tenham sido tratados nesse documento, serão avaliados e analisados pela 
equipe de professores ministrante da disciplina juntamente com a coordenação 
do curso. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo Geral 

• Orientar os acadêmicos matriculados na disciplina Trabalho de 
Conclusão de Curso quanto à estrutura, elaboração e postagem do 
artigo científico. 

  
2.2  Objetivos Específicos 

• Explicar a estrutura de construção do artigo científico, conforme as 
informações constantes nesse documento.  

• Orientar e acompanhar o processo metodológico de construção do artigo 
científico. 

 
 
3. ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS DE TCC E ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
VII 
 

Os acadêmicos do 8° período do curso de Pedagogia – Turma 2007, 
matriculados nas disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC e 
Estágio Supervisionado VII, devem realizar o trabalho em grupos de 3 (três) a 5 
(cinco) componentes. Será o mesmo grupo para as duas disciplinas. Os grupos 
devem ser formados pelos mesmos acadêmicos que trabalharam juntos 
durante a realização das atividades das disciplinas de Estágio Supervisionado 
e Pesquisa e Prática Pedagógica.  

 
 
4. ESTRUTURA DO TCC – ARTIGO CIENTÍFICO 
 

O TCC será desenvolvido em formato de artigo científico, apresentando 
os resultados de pesquisas realizadas durante o curso, nas disciplinas de 
Estágio Supervisionado e Pesquisa e Prática Pedagógica, sobre um tema 
definido pelo grupo a partir dessas experiências. O objetivo fundamental de um 
artigo é ser um meio rápido e sucinto de divulgar e tornar conhecidos, por meio 
de sua publicação em periódicos especializados, os resultados alcançados no 
processo de investigação e/ou na análise de uma questão.  

Para o Trabalho de Conclusão de Curso, os grupos devem estruturar o 
artigo científico conforme os itens a seguir:  
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Título e subtítulo (se houver) – O título deve ser criativo e expressar 
objetivamente a essência do trabalho. O subtítulo é opcional, devendo ser 
utilizado somente quando for necessário complementar o título apresentado, 
com informações relevantes para melhorar a compreensão do tema. 
Considera-se como subtítulo o complemento que acompanha o título após os 
dois pontos. (Título e subtítulo: até 100 caracteres com espaços) 
 
Nome dos autores – Os nomes dos autores (acadêmicos) devem ser 
apresentados no início do trabalho, logo após o título, colocando primeiro o 
sobrenome e depois o nome de cada componente do grupo, em ordem 
alfabética. Essa orientação se refere somente à formatação do arquivo na 
etapa de digitação em Word, pois no momento da postagem esse item será 
gerado automaticamente pela ferramenta AVA, a partir dos dados do cadastro 
do grupo.  
 
Resumo – O resumo não é a introdução do artigo, mas sim uma apresentação 
sumária da sua totalidade, na qual se procura destacar os aspectos abordados. 
Deve ser discursivo, e não apenas uma lista dos tópicos que o artigo aborda. 
Não se devem citar referências bibliográficas nessa parte. Assim, o resumo tem 
a finalidade de apresentar, de forma resumida e sequencial, os pontos 
relevantes do artigo científico, ou seja, o(s) objetivo(s) da pesquisa realizada, a 
metodologia e os instrumentos de coleta de dados, o local e a população alvo 
envolvidos na pesquisa e os principais resultados alcançados.  
 
Palavras-chave – Nessa parte são apresentadas de 3 (três) a 5 (cinco) 
palavras, as quais são as mais recorrentes no texto e que caracterizam o tema.  
 
Observação: Os itens RESUMO e PALAVRAS-CHAVE serão postados em 
uma mesma seção no AVA, com tamanho de até 700 caracteres com 
espaços. 
 
Introdução – Tem o objetivo de situar o leitor no contexto do tema pesquisado, 
o qual é identificado a partir das práticas das disciplinas de Estágio 
Supervisionado e Pesquisa e Prática Pedagógica. Para isso, a introdução 
oferece uma visão global do estudo realizado, esclarece as delimitações 
estabelecidas na abordagem do assunto, apresenta as justificativas que 
levaram os autores a tal investigação, aponta as questões de pesquisa para as 
quais buscaram respostas, apresenta os objetivos da pesquisa e explica a 
metodologia utilizada. Não são utilizadas citações diretas nessa parte do artigo. 
Em suma, a introdução apresenta e delimita a dúvida investigada (problema de 
estudo – o quê?), os objetivos (para que serviu o estudo?), a justificativa (por 
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que a pesquisa foi realizada sobre esse problema de estudo?) e a metodologia 
utilizada no estudo (como?). Sua elaboração não apresenta esses subtítulos, 
sendo sistematizada em forma de um texto dissertativo bem elaborado. 
(Introdução: até 1.500 caracteres com espaços) 
 
Desenvolvimento – Essa parte do artigo não tem como título a palavra 
“desenvolvimento”, mas um subtítulo relacionado com o tema pesquisado. No 
desenvolvimento os acadêmicos devem expor e discutir as teorias que foram 
utilizadas para entender e esclarecer o problema de pesquisa, apresentando-as 
e relacionando-as com a dúvida investigada. Os teóricos estudados devem ser 
apresentados com citações diretas e indiretas, conforme as normas da ABNT, 
relacionando-os com os argumentos elaborados pelos acadêmicos. 
Relacionado com o referencial teórico, nessa parte do artigo apresentam-se os 
resultados da pesquisa, tendo por base os dados coletados no decorrer das 
práticas das disciplinas de Estágio Supervisionado e Pesquisa e Prática 
Pedagógica. O desenvolvimento pode ser dividido em subtítulos, caso essa 
divisão for necessária para a melhor compreensão do assunto abordado no 
artigo. (Desenvolvimento: até 8.000 caracteres com espaços) 
 
Considerações Finais – Nessa parte indica-se se o problema e os objetivos 
da pesquisa foram alcançados, bem como apresentam-se as ideias conclusivas 
elaboradas a partir das análises realizadas. Evidenciam-se, com clareza e 
objetividade, as deduções sistematizadas a partir dos resultados obtidos, 
apontadas ao longo da discussão do assunto. Apresentam-se, ainda, as 
limitações do trabalho e as sugestões para próximas pesquisas na área.  Não 
são utilizadas citações diretas nas considerações finais. Portanto, cabe ainda 
reforçar que as considerações finais são um fechamento do artigo científico, 
respondendo aos objetivos do trabalho de pesquisa realizado, apresentados na 
introdução. (Considerações finais: até 1.500 caracteres com espaços) 
 
Referências Bibliográficas – As referências bibliográficas consistem no 
conjunto de fontes citadas pelos acadêmicos no decorrer da redação do artigo 
científico. Os materiais que foram utilizados somente como consulta, mas que 
não foram citados de maneira direta ou indireta no artigo, não devem constar 
nas referências bibliográficas. Trata-se de uma listagem dos livros, capítulos de 
livros, artigos, legislações e outros materiais, tanto impressos como virtuais e 
digitais, utilizados na redação do artigo, apresentados em ordem alfabética a 
partir do sobrenome dos autores. As referências bibliográficas devem seguir 
obrigatoriamente os padrões normativos da ABNT/NBR 6.023/2002, postada no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, na disciplina de Trabalho de 
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Conclusão de Curso e Estágio Supervisionado VII. (Referências 
Bibliográficas: até 1.000 caracteres com espaços) 
 
Apêndice – Consistirá na elaboração do Resumo Científico, conforme 
orientações trabalhadas na disciplina de Estágio Supervisionado VII, 
apresentadas na Parte II desse documento. (Apêndice: até 2.500 caracteres 
com espaços) 
 
 
5. CUIDADOS NA REDAÇÃO DO TCC – ARTIGO CIENTÍFICO 
  

Além das explicações e orientações apresentadas nos itens anteriores, é 
imprescindível que os grupos observem os aspectos a seguir no momento da 
redação do artigo científico: 

 
a) Impessoalidade – Não se utilizam pronomes pessoais (primeira ou terceira 
pessoa), nem mesmo no momento da apresentação dos resultados alcançados 
e nas considerações finais.  Ao invés de utilizar expressões como: nosso 
trabalho, somos da opinião que, julgamos que, chegamos a conclusão que, 
deduzimos que, etc., utilizam-se colocações como: o presente trabalho, a 
presente pesquisa, conclui-se que, julga-se que, deduz-se que, etc. 
b) Objetividade – A sistematização da escrita deve ser direta e clara, sem 
comentários prolixos e repetição de ideias. A argumentação deve ser firme e 
defendida com posicionamentos bem elaborados. 
c) Precisão e clareza – A informação deve ser compreendida pelo leitor, não 
devendo conter ambiguidades. Para isso, utilizam-se definições exatas, 
preferencialmente apoiadas em referências ou dados comprovados. 
d) Coerência – Refere-se à relação entre as partes do texto, é o vínculo entre 
as ideias expostas, dando sentido à construção do texto.  
e) Sequência lógica – As ideias apresentadas devem ser organizadas de 
maneira sequencial e coerente com os argumentos desenvolvidos e os 
objetivos propostos na pesquisa. 
f) Respeito aos direitos autorais – Em hipótese alguma serão aceitos plágios, 
ou seja, cópias de autores sem as devidas citações indiretas (sobrenome dos 
autores e ano de publicação) e/ou citações diretas (sobrenome dos autores, 
ano de publicação e página). A utilização de trechos escritos por outras 
pessoas é permitida somente quando citados conforme as normas da ABNT, 
as quais amparam a questão dos direitos autorais. As citações devem seguir 
obrigatoriamente os padrões normativos da ABNT/NBR 10.520/2002, postada 
no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, na disciplina de Trabalho de 
Conclusão de Curso e Estágio Supervisionado VII. É imprescindível a 
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observação dessas normas, pois há uma legislação específica para tratar dos 
problemas decorrentes do plágio. A Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, 
garante ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou. Traz 
em seu bojo o que é permitido e proibido a título de reprodução e quais as 
sanções civis a serem aplicadas aos infratores. Outra legislação que protege o 
autor do texto é a Lei n° 10.695/2003 que altera e acresce parágrafo ao art. 184 
e dá nova redação ao art. 186 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal.  
 
6. FORMATAÇÃO DO TCC – ARTIGO CIENTÍFICO 
  
• O artigo deve ser elaborado utilizando-se o formato de papel A4 (210 x 297 

mm).  
• Utiliza-se fonte Arial tamanho 12, na cor preta, com espaçamento de 1,5 cm 

entre as linhas.  
• Nas citações diretas acima de 3 (três) linhas utiliza-se fonte Arial tamanho 

10, na cor preta, com espaçamento simples. Essas citações devem ser 
recuadas a 4 (quatro) centímetros da margem esquerda da página.  

• O resumo do artigo, as referências bibliográficas e o apêndice são 
formatados com espaçamento simples, com fonte Arial e tamanho 12.  

• O título do artigo é formatado no modo centralizado; os nomes dos autores 
(acadêmicos) são alinhados à direita; e o corpo do texto é formatado no 
modo justificado.  

• Os títulos indicativos das partes do artigo (título, resumo, palavras-chave, 
introdução, título do desenvolvimento, considerações finais, referências 
bibliográficas e apêndice) devem ser formatados em negrito e letras 
maiúsculas (caixa alta). Somente os subtítulos apresentados no 
desenvolvimento, quando houver, são formatados em negrito e com letras 
minúsculas.   

• As margens devem ser formatadas com as seguintes medidas: superior: 3,0 
cm; esquerda: 3,0 cm; direita: 2,0 cm; inferior: 2,0 cm. 

• Na elaboração do artigo não serão utilizadas notas de rodapé, ilustrações, 
gráficos, tabelas, figuras, fotografias, etc. 

• A numeração das seções será feita da seguinte maneira: 
o o resumo, as palavras-chave, a introdução, as considerações finais, as 

referências bibliográficas e o apêndice não devem ser numerados; 
o devem ser numeradas somente as seções que compõem o 

desenvolvimento do artigo científico, quando forem utilizados subtítulos 
nessa parte. Nesse caso, deve-se utilizar algarismos arábicos. O 
indicativo de uma seção secundária é constituído pelo indicativo da 
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seção primária a que pertence, seguida do número que lhe foi atribuído 
na sequência do assunto, com um ponto de separação (por exemplo: 
1.1; 1.2; etc.).  

• Os termos em outros idiomas devem constar em itálico, sem aspas. 
Exemplos: a priori, online, savoir-faire, know-how, apud, et al, idem, ibidem, 

op. cit. Para dar destaque a termos ou expressões em língua portuguesa 
deve ser utilizado o negrito. O uso de aspas não deve ser usado para dar 
destaque a palavras ou expressões no trabalho, mas apenas no caso de 
citações diretas de até 3 (três) linhas, conforme as normas da ABNT. 

• As citações diretas e indiretas devem seguir obrigatoriamente as normas da 
ABNT/NBR 10.520/2002, postada no Ambiente Virtual de Aprendizagem – 
AVA, na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso e Estágio 
Supervisionado VII. 

• As referências bibliográficas devem seguir obrigatoriamente as normas da 
ABNT/NBR 6.023/2002, postada no Ambiente Virtual de Aprendizagem – 
AVA, na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso e Estágio 
Supervisionado VII. 

• A paginação do artigo deve ser formatada em números arábicos, no lado 
direito superior das páginas, em formato Arial e tamanho 12. 
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PARTE II – ESTÁGIO SUPERVISIONADO VII 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O Estágio Supervisionado VII, disciplina cursada no 8º período do curso 
de Pedagogia, é o último momento da formação inicial em que os acadêmicos 
têm a oportunidade de fazer a articulação entre teoria e prática a partir das 
experiências vivenciadas no contexto concreto do exercício da profissão. Além 
dessa contribuição, esse estágio se diferencia dos demais, realizados nos 
períodos anteriores, pois proporciona a aproximação dos acadêmicos com os 
espaços não escolares de atuação do pedagogo. Alguns desses espaços 
foram abordados teoricamente na disciplina de Estágio Supervisionado VI, 
sendo ampliados e aprofundados com os estudos e as práticas a serem 
realizadas nesse período. 

Assim, as orientações apresentadas nesse documento visam orientar a 
prática do estágio nos espaços não escolares, bem como apresentar e explicar 
a estruturação do Resumo Científico, trabalho que será redigido como 
sistematização das aprendizagens elaboradas a partir dessa experiência. A 
elaboração desse tipo de trabalho acadêmico se constitui em uma 
oportunidade de aprendizagem no processo de formação na graduação, pois é 
um dos formatos utilizados em apresentações de pesquisas em eventos 
científicos. 

  As informações apresentadas nesse documento serão trabalhadas nas 
teleaulas e postadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA da UNITINS, 
e deverão ser seguidas rigorosamente. Outros procedimentos, que porventura 
não tenham sido tratados nesse documento, serão avaliados e analisados pela 
equipe de professores ministrante da disciplina juntamente com a coordenação 
do curso. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo Geral 

• Orientar a observação e análise da atuação do pedagogo em espaços 
não escolares, bem como a elaboração do resumo científico. 

  
2.3  Objetivos Específicos 

• Proporcionar estudos e reflexões sobre as possibilidades de atuação do 
pedagogo em espaços não escolares. 

• Explicar os procedimentos da prática a ser realizada no estágio. 
• Orientar a elaboração do resumo científico a partir da observação e 

análise da atuação do pedagogo em espaços não escolares. 
 
 

3. ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS DE TCC E ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
VII 
 

Os acadêmicos do 8° período do curso de Pedagogia – Turma 2007, 
matriculados nas disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC e 
Estágio Supervisionado VII, devem realizar o trabalho em grupos de 3 (três) a 5 
(cinco) componentes. Será o mesmo grupo para as duas disciplinas. Os grupos 
devem ser formados pelos mesmos acadêmicos que trabalharam juntos 
durante a realização das atividades das disciplinas de Estágio Supervisionado 
e Pesquisa e Prática Pedagógica.  

 
 
 

4. ORIENTAÇÕES PARA A PRÁTICA DO ESTÁGIO SUPERVIONADO VII 
 
 O Estágio Supervisionado VII consiste na prática de observações e 
entrevista junto a um pedagogo que atua em um espaço não escolar, sendo as 
análises sistematizadas em formato de resumo científico. Seguem as 
orientações para a realização desse trabalho.  
 
1º Momento – Acompanhar as orientações trabalhadas pelas professoras nas 
teleaulas e estudar o detalhamento das explicações desse documento. 
 
2º Momento – Os grupos devem retirar no portal da UNITINS (www.unitins.br) 
as Fichas do Estágio Supervisionado VII, as quais constam também no item 5 
dessa parte do manual: 
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1. Carta de Apresentação do Acadêmico 
2. Termo de Autorização 
3. Ficha de Frequência do Acadêmico 
4. Ficha de Avaliação do Acadêmico 

 
3º Momento – Os grupos devem identificar e selecionar um espaço de atuação 
não escolar em que trabalha um profissional com formação em Pedagogia e 
que desenvolve atividades na área educacional. Esse espaço pode ser em 
locais como por exemplo: empresas, hospitais, entidades sociais, sindicatos, 
instituições religiosas, sistema prisional, dentre outros. 
 
4º Momento – Os grupos devem encaminhar-se à instituição selecionada, 
munidos da Carta de Apresentação do Acadêmico, em duas vias, sendo uma 
entregue à autoridade da instituição e a outra arquivada no pólo presencial. 
Esta carta poderá ser assinada pelo Coordenador do pólo presencial ou pelo 
Tutor da turma. Após identificarem-se, os grupos devem apresentar os 
objetivos do Estágio Supervisionado VII, explicar a prática a ser desenvolvida e 
solicitar autorização para a realização de 20 horas de observação da atuação 
do Pedagogo nesse espaço profissional, bem como de uma entrevista com o 
mesmo. Para documentar esse momento, os grupos precisam solicitar a 
assinatura e carimbo da autoridade que os recebeu na instituição, no Termo de 
Autorização. Esse documento será arquivado na pasta individual de cada 
acadêmico no pólo presencial. 
 
5º Momento – Os grupos devem agendar previamente os horários de 
observação e entrevista com o Pedagogo que atua no espaço profissional não 
escolar, organizando-se para cumprir com responsabilidade os compromissos 
assumidos. É importante que os dados coletados nas observações sejam 
registrados em diário de campo e que, se for possível, a entrevista realizada 
com o Pedagogo seja gravada, para que haja melhores condições de 
elaboração da análise. No caso da gravação, é imprescindível que o grupo 
solicite a autorização do Pedagogo para realizar tal procedimento. Seguem 
algumas sugestões de questões norteadoras para o momento da entrevista: 

• Tempo de atuação nesse espaço profissional. 
• Relate como aconteceu a sua inserção nesse espaço profissional, ao 

invés de ser em uma escola. 
• Explique quais são as atribuições do Pedagogo nesse espaço 

profissional. 
• Apresente as principais facilidades e dificuldades que você vivencia no 

seu cotidiano para realizar suas atribuições.  
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• Explique como são as rotinas de trabalho que você desenvolve na sua 
atuação nesse espaço profissional. 

• Apresente quais são os conhecimentos do curso de Pedagogia que você 
utiliza na realização do seu trabalho. 

• Na sua opinião, qual é a contribuição do Pedagogo nesse espaço 
profissional. 

• Como você avalia a ampliação dos espaços não escolares de atuação 
do Pedagogo, que tem acontecido nos últimos anos no mercado de 
trabalho. 

 
6º Momento – Os grupos devem apresentar à autoridade da instituição, a 
Ficha de Frequência do Acadêmico e a Ficha de Avaliação do Acadêmico no 
decorrer e ao final da realização das atividades descritas no 5º momento. 
Essas fichas devem ser devidamente preenchidas, assinadas e arquivadas na 
pasta individual de cada acadêmico no pólo presencial. 
 
7º Momento – Os grupos devem se reunir para análise e discussão dos dados 
coletados, bem como para a sistematização das suas aprendizagens em 
formato de resumo científico, conforme as orientações apresentadas nos 
itens 6 e 7. 

 
 

5. FICHAS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO VII 
 
Na sequência são apresentadas as Fichas de Estágio necessárias para 

a devida documentação e registro da prática realizada em um dos espaços não 
escolares de atuação do pedagogo: 

1. Carta de Apresentação do Acadêmico 
2. Termo de Autorização 
3. Ficha de Frequência do Acadêmico 
4. Ficha de Avaliação do Acadêmico. 
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CARTA DE APRESENTAÇÃO DO ACADÊMICO 

 

______________________________,_____ de ______________ de ______. 

 

 

Ilmo(a) Sr(a). 

O Curso de Pedagogia – Turma 2007, da Fundação Universidade 
do Tocantins – UNITINS, apresenta a Vossa Senhoria o(a) acadêmico(a) 
________________________________________________________, que tem 
interesse em cumprir as atividades práticas da disciplina de Estágio 
Supervisionado VII, do 8º período,  junto a essa instituição, as quais 
compreendem 20 horas para observação da atuação do Pedagogo nesse 
campo profissional e realização de entrevista. 

O acadêmico compromete-se a cumprir as normas constantes 
dessa instituição durante o período de efetivação das atividades do estágio.  

Sem mais, colocamo-nos à disposição de V.S.ª para quaisquer 
esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

 

 

Profª. Ms Maria Rita de Cássia Pelizari Labanca  
Coordenadora do Curso de Pedagogia - UNITINS 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO  

 

__________________________, ______ de____________ de ______. 

 

 

Autorizamos o acadêmico __________________________________________, 
regularmente matriculado no curso de Pedagogia – Turma 2007, da Fundação 
Universidade do Tocantins – UNITINS, a realizar em nossa instituição as 
atividades práticas da disciplina de Estágio Supervisionado VII, do 8º período, 
descritas na carta de apresentação.  

 

 

_________________________________________________ 
AUTORIDADE DA INSTITUIÇÃO  
(preferencialmente com carimbo) 

 

 

 

NOME DA INSTITUIÇÃO___________________________________________ 

ENDEREÇO_____________________________________________________ 

BAIRRO _______________________________ CEP ____________________ 

CIDADE ___________________________________________ ESTADO_____ 

TELEFONE ______________________ 

E-MAIL/URL ____________________________________________________ 
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FICHA DE FREQUÊNCIA DO ACADÊMICO 
 
Nome do acadêmico: _____________________________________________  
Login: ____________Telessala: _____  
Cidade: _____________________________________________ Estado: ____ 
Disciplina: Estágio Supervisionado VII       Período: 8º     Ano/semestre: 2010.2 
Instituição (Campo de estágio): ______________________________________ 
Endereço da Instituição:____________________________________________ 
Telefone:__________Cidade: ____________________________ Estado: ____ 
Profissional responsável pelo acompanhamento do estágio na instituição: 
________________________________________ 
 
Data Nº. de horas Descrição das atividades realizadas Assinatura 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Nº. total de horas:  

 
 

_________________________________________ 
Assinatura da Autoridade da Instituição 
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FICHA DE AVALIAÇÃO DO ACADÊMICO  

Nome do acadêmico: _____________________________________________  
Login: ____________Telessala: _____  
Cidade: _____________________________________________ Estado: ____ 
Disciplina: Estágio Supervisionado VII       Período: 8º     Ano/semestre: 2010.2 
Instituição (Campo de estágio): ______________________________________ 
Endereço da Instituição:____________________________________________ 
Telefone:__________Cidade: ____________________________ Estado: ____ 
Profissional responsável pelo acompanhamento do estágio na instituição: 
________________________________________ 
 
Aspectos a observar e avaliar (marcar com um X) MB B R I 

Apresenta assiduidade, pontualidade e 
responsabilidade.  

    

Demonstra cuidado e zelo nas relações interpessoais.     
Apresenta atitudes adequadas no ambiente 
institucional. 

    

Demonstra conhecimentos pertinentes à atuação do 
pedagogo nesse espaço profissional. 

    

MB: muito bom B: bom  R: regular I: insuficiente 
Comentários:_____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

____________________, ____ de ________________ de _______. 
 

_________________________________________ 
Assinatura da Autoridade da Instituição 

 
________________________________________ 

Assinatura da Coordenação do Pólo de Apoio Presencial 
 

__________________________________________ 
Assinatura do Acadêmico 
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6. ESTRUTURA DO RESUMO CIENTÍFICO (apêndice do TCC) 
 
 O resumo científico apresentará os resultados da pesquisa de campo 
realizada em um espaço não escolar de atuação do pedagogo, sistematizado 
conforme os itens apresentados a seguir. Todas as partes serão postadas no 
item APÊNDICE do Trabalho de Conclusão de Curso, no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem, totalizando 2.500 caracteres com espaços.   

 
TÍTULO E SUBTÍTULO (se houver) – O título deve ser criativo e expressar 
objetivamente a essência do trabalho. O subtítulo é opcional, devendo ser 
utilizado somente quando for necessário para complementar o título 
apresentado, com informações relevantes para melhorar a compreensão do 
tema. Considera-se como subtítulo o complemento que acompanha o título 
após os dois pontos.  
 
INTRODUÇÃO – Apresentação da contextualização do tema, indicando o que 
será tratado no resumo científico em relação à atuação do pedagogo em 
espaços não escolares. Caracterização do espaço da pesquisa e dos sujeitos 
envolvidos. Conforme os princípios da ética, não coloca-se o nome das 
pessoas e do local. Delimitação do assunto, apresentação do(s) objetivo(s) da 
pesquisa realizada e justificativa da importância dessa área de estudos. 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS – Descrição das estratégias da 
pesquisa realizada nos espaços não escolares de atuação do pedagogo, 
indicando os instrumentos de coleta de dados que foram utilizados.   
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES – Apresentação dos resultados mais 
relevantes encontrados na realização da pesquisa sobre a atuação do 
pedagogo em espaços não escolares. Elaboração de um texto descritivo na 
apresentação dos resultados. Análise dos resultados relacionando com os 
teóricos que fundamentam essa área de atuação do pedagogo. Nessa parte do 
resumo científico sugere-se a utilização de citações, preferencialmente, 
indiretas e/ou diretas de até 3 (linhas).  
 
CONCLUSÕES – Apresentação das ideias conclusivas elaboradas a partir da 
análise da atuação do pedagogo em espaços não escolares, tendo por 
referência o(s) objetivo(s) da pesquisa, apresentado(s) na introdução.  
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS – Apresentação das fontes bibliográficas 
citadas na redação do resumo científico, conforme as normas da ABNT/NBR 
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6.023/2002, postada no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, na disciplina 
de Estágio Supervisionado VII.  
 
Observação: É importante que os grupos compreendam a diferença entre as 
duas referências bibliográficas solicitadas na elaboração dos trabalhos do 8º 
Período. Nas referências bibliográficas do artigo científico os grupos devem 
colocar somente os materiais utilizados nas abordagens do tema selecionado 
para essa parte do trabalho. E nas referências bibliográficas do resumo 
científico (apêndice) os grupos devem colocar somente os materiais utilizados 
na análise da atuação do pedagogo em espaços não escolares. 
 
 
7. FORMATAÇÃO DO RESUMO CIENTÍFICO 
  
• O resumo científico, que será elaborado como APÊNDICE do TCC – Artigo 

Científico, deve ser elaborado utilizando-se o formato de papel A4 (210 x 
297 mm).  

• Utiliza-se fonte Arial, tamanho 12, na cor preta, com espaçamento simples 
entre as linhas.  

• Preferencialmente devem ser utilizadas citações diretas de até 3 (três) linhas 
e citações indiretas, ao invés de citações diretas com mais de 3 (três) linhas. 
Caso for necessário utilizar essa última, usa-se fonte Arial tamanho 10, na 
cor preta, com espaçamento simples e recuo de 4 (quatro) centímetros da 
margem esquerda da página.  

• O título do resumo científico é formatado no modo centralizado; e o corpo do 
texto é formatado no modo justificado.  

• Os títulos indicativos das partes do resumo científico (título, introdução, 
procedimentos metodológicos, resultados e discussões, conclusões e 
referências bibliográficas) devem ser formatados em negrito e letras 
maiúsculas (caixa alta).  

• Logo após cada um desses títulos são colocados dois pontos e em seguida 
o texto inteiro de cada parte, sem fazer parágrafos. 

• As partes são apresentadas uma após a outra, sem deixar espaço (enter) 
entre as mesmas. 

• As margens devem ser formatadas com as seguintes medidas: superior: 3,0 
cm; esquerda: 3,0 cm; direita: 2,0 cm; inferior: 2,0 cm. 

• Na elaboração do resumo científico não serão utilizadas notas de rodapé, 
ilustrações, gráficos, tabelas, figuras, fotografias, etc. 

• As partes do resumo científico não são numeradas. 
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•  Os termos em outros idiomas devem constar em itálico, sem aspas. 
Exemplos: a priori, online, savoir-faire, know-how, apud, et al, idem, ibidem, 

op. cit. Para dar destaque a termos ou expressões em língua portuguesa 
deve ser utilizado o negrito. O uso de aspas não deve ser usado para dar 
destaque a palavras ou expressões no trabalho, mas apenas no caso de 
citações diretas de até 3 (três) linhas, conforme as normas da ABNT. 

• As citações diretas e indiretas devem seguir obrigatoriamente as normas da 
ABNT/NBR 10.520/2002, postada no Ambiente Virtual de Aprendizagem – 
AVA, na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso e Estágio 
Supervisionado VII. 

• As referências bibliográficas devem seguir obrigatoriamente as normas da 
ABNT/NBR 6.023/2002, postada no Ambiente Virtual de Aprendizagem – 
AVA, na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso e Estágio 
Supervisionado VII. 
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PARTE III – POSTAGEM E AVALIAÇÃO 
 
 

1. POSTAGEM DO TCC E DO RESUMO CIENTÍFICO 
 
 A entrega dos trabalhos das disciplinas de Trabalho de Conclusão de 
Curso e Estágio Supervisionado VII acontecerá da seguinte maneira: 
 
1º Momento – O artigo científico e o resumo científico (apêndice) devem ser 
digitados em Word conforme as orientações da formatação de cada parte e 
seguindo as normas da ABNT. 
 
2º Momento – A partir do trabalho digitado e formatado corretamente nas 
normas, os grupos farão a postagem no Ambiente Virtual de Aprendizagem – 
AVA da UNITINS (www.unitins.br).  
 O título do artigo científico e os nomes dos autores (acadêmicos) não 
terão uma seção específica para postagem, pois serão gerados 
automaticamente pela ferramenta AVA, a partir dos dados do cadastro do 
grupo.  
 As partes explicadas a seguir devem ser postadas no AVA utilizando-se 
o procedimento de “copiar” e “colar” do arquivo já digitado anteriormente em 
Word conforme as normas de formatação: 
 - o resumo e as palavras-chave do artigo científico serão postados juntos 
em uma mesma seção no AVA. As demais partes serão postadas cada uma 
em uma seção específica: introdução, desenvolvimento, considerações finais, 
referências bibliográficas e apêndice; 

- na seção denominada como apêndice será postado o resumo 
científico, elaborado conforme as orientações da disciplina de Estágio 
Supervisionado VII, com todas as suas partes: título, introdução, procedimentos 
metodológicos, resultados e discussões, conclusões e referências 
bibliográficas. 
 
3º Momento – Após o período da avaliação do TCC pelos professores da 
UNITINS, tendo o trabalho concluído com nota, os grupos devem fazer as 
devidas revisões no arquivo que digitaram em Word, conforme os comentários 
apresentados. 
 
4º Momento – Feitas as devidas revisões e melhorias, a partir das orientações 
dos professores avaliadores, cada acadêmico deve imprimir uma cópia do 
artigo completo, com o apêndice, e entregar no pólo presencial, para ser 
devidamente arquivado na pasta individual. 
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2. AVALIAÇÃO DO TCC E DO RESUMO CIENTÍFICO  
 
 Os trabalhos das disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso e 
Estágio Supervisionado VII se constituem em um importante momento de 
aprendizagem para os acadêmicos do curso de Pedagogia, pois evidenciam o 
desenvolvimento das competências necessárias para a realização de 
atividades de iniciação científica, as quais foram trabalhadas no decorrer da 
graduação. Durante todo o processo a equipe de professores das disciplinas 
estará à disposição para orientação e atendimento dos acadêmicos nos fóruns 
de cada ciclo de estudos. 

Esses trabalhos serão avaliados por uma equipe de professores 
constituída pela coordenação do curso de Pedagogia para essa finalidade.  
 A correção seguirá rigorosamente as orientações que constam nesse 
documento, devendo os acadêmicos se esforçar para realizar um trabalho 
original com consistência teórica e argumentos bem elaborados. 
 Não serão aceitos quaisquer indícios de violação de direitos autorais. 
Textos com esta prática ou vício serão automaticamente desconsiderados e 
receberão nota 0 (zero), sem direito à refacção. 
 Os trabalhos serão avaliados com notas de 0 (zero) a 10,0 (dez), sendo 
que aqueles que não alcançarem a nota 6,0 (seis) terão direito a uma refacção. 
A nota alcançada pelo grupo será atribuída para as duas disciplinas em 
questão. 
 Essa nota constitui a Avaliação A2, a qual não é substituída pelas 
Avaliações A3 e A4. Conforme disposto no Projeto Pedagógico do curso de 
Pedagogia – Turma 2007, não será ofertada dependência das disciplinas de 
Trabalho de Conclusão de Curso e Estágio Supervisionado VII. 
 
 

****************************************************** 
 

Ao encerrar o detalhamento das orientações apresentadas nesse documento, 
nos colocamos à disposição de vocês nos fóruns 

e desejamos um excelente semestre de aprendizagem para todos! 
 

Abraços e sucesso na sua vida profissional! 
 

Profª Adriana, Profª Leonília e Profª Raquel 
 


