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 Disciplina:  Trabalho de Curso III                                                                        1º Semestre 2022  Código: TLDM059

 Natureza: 

 (  X   ) Obrigatória         

 (     ) Optativa

   (  X  ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito: Sem pré
requisito  Co-requisito: N/A  Modalidade: (   x ) Presencial      (    ) Totalmente EAD     (     ) CH em EAD:

_______

 CH Total: 40 h

 CH Semanal: 2 h

Prática como
Componente Curricular
(PCC): 

Atividade Curricular de
Extensão (ACE):

 

Padrão
(PD): 

 

Laboratório
(LB): 

Campo
(CP): 

Estágio
(ES): 

Orientada (OR):
40

Prática
Específica (PE): 

Estágio de Formação
Pedagógica (EFP):

EMENTA 

Elaboração final do trabalho científico a partir de investigação cientifica. Redação de trabalho, baseada em normas de publicações cientificas.
Apresentação e defesa a Banca Examinadora

                                                                                                              PROGRAMA

Encontros periódicos com o Orientador para orientação sobre a elaboração do artigo científico e trabalho de curso final.

OBJETIVO GERAL

Ao final da disciplina o estudante deverá ser capaz de elaborar um artigo científico que resultará no trabalho de curso, sob orientação de um
docente responsável cumprindo todas as etapas de um trabalho científico.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Desenvolver capacidade de leitura e síntese de texto técnico científico;
Desenvolver escrita formal para elaboração de artigos científicos;
Conhecer e aplicar as normas que orientam a redação de projetos e artigos científicos;
Reconhecer cada etapa para o desenvolvimento de um trabalho científico;
Praticar a apresentação em público.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

O módulo será desenvolvido mediante encontros síncronos e assíncronos com o orientador

a) sistema de comunicação: os encontros síncronos poderão ser realizadas com a utilização do Microsoft Teams ou qualquer outra plataforma
de comunicação definida pelo Orientador. Para as atividades assíncronas serão utilizados a UFPR Virtual ou e-mail, em que os estudantes
enviarão as atividades solicitadas pelo orientador.
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b) material didático para as atividades de ensino: serão utilizados livros, artigos científicos e sites indicados na bibliografia básica e
complementar. Além disso, o acadêmico poderá acessar materiais complementares por meio da biblioteca virtual – Minha Biblioteca e
qualquer outra base de dados para elaboração do seu trabalho.

c) ambiente virtual de aprendizagem, as mídias e demais recursos tecnológicos: Será necessário ao aluno, acesso à internet e um
equipamento de acesso como: computador, notebook, tablet ou celular para que possa realizar as atividades designadas pelo orientador.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

São condições para o (a) estudante apresentar o trabalho:

✓ Estar aprovado nas disciplinas de TC I e TC II.

✓ Projeto de pesquisa aprovado pelo Colegiado do Curso.

✓ Ter no mínimo 10 encontros com o orientador para discussão e elaboração do trabalho final.

✓ Se o projeto necessitar de aprovação ética, o mesmo deve estar aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Caso não seja atendido
TODOS os itens listados acima (salvo o último item para estudos que não necessitem de aprovação ética) os estudantes não estarão aptos a
apresentar o trabalho (escrito e oral), sendo considerado (a) reprovado (a).

A avaliação desta disciplina ocorrerá pela média ponderada das notas individuais dos membros da banca (membro 1 peso 40% e membro 2
peso 40%) e do orientador (peso 20%).

Encontros:

Os encontros com os orientadores de no mínimo 30 minutos devem ocorrer entre os meses de julho e novembro/2022 e deverão ser
registrados em ficha própria, conforme o seguinte cronograma:

Julho e Agosto/22: no mínimo 4 encontros
Setembro/22: no mínimo 3 encontros
Outubro/22: no mínimo 3 encontros
Novembro/22: no mínimo 1 encontro (para ajustes da apresentação)

As comprovações devem ser postadas na UFPR Virtual conforme cronograma em anexo a Ficha 2 da disciplina.

Avaliação dos membros da banca:

A banca de avaliação será composta pelo prof. (a) orientador (a), e mais dois membros, estes últimos definidos pela coordenação do trabalho
de curso conforme preconiza o Regulamento do Trabalho de Curso.

I. Trabalho Escrito

Avaliação individual do trabalho de curso na forma escrita por cada membro banca avaliadora variando de 0 a 65 pontos.

II. Apresentação oral

Avaliação individual da apresentação oral do trabalho de curso por cada membro banca avaliadora variando de 0 a 20 pontos.

III. Defesa do Estudante

Avaliação individual das respostas aos questionamentos da banca por cada membro banca avaliadora variando de 0 a 15 pontos.

A avaliação individual dos membros da banca totalizam 100 pontos.

Avaliação do orientador:

Avaliação do orientador quanto ao desempenho do estudante durante a elaboração do trabalho de Curso variando de 0 a 100.

A data para entrega do Trabalho de Curso Final é dia 24/10/2022.

Não serão aceitos trabalhos entregues após esta data.

Critério de aprovação (critérios definidos pela UFPR – resolução 37/97-CEPE)

Critério de aprovação com nota final: 50 Nesta disciplina não haverá exame final.

Esta disciplina não possui exame final.

                                                                                  BILIOGRAFIA BÁSICA

Fletcher RH., Fletcher SW., Fletcher G. Epidemiologia Clínica - Elementos Essenciais - 5ª edição. Editora Artmed. 2014     11 ex..

Pagano M., Gauvreau K. Princípios de Bio Estatística. Editora Thomson Pioneira, 2004.18 ex.
Passos ADC; Franco, LJ. Fundamentos de Epidemiologia. 2ª edição. Editora Manole, 2010.  18 ex.

 

                                                                  BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AMADEU M. S. U. S, MENGATTO A. P. F., STROPARO. E. M., ASSIS T. T. S. Manual de normalização de documentos científicos de
acordo com as normas da ABNT. Curitiba: Ed. UFPR, 2015. (4 ex.)
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GIL A. C. Como elaborar projetos de pesquisa.  4. ed. - São Paulo: Atlas, 2002.

Filho P F O. Epidemiologia e Bioestatística - Fundamentos para a Leitura Crítica - Editora
PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia teoria e prática. Rio de Janeiro. Guanabara. Koogan. 1995; 4 ex.
VIEIRA, Sônia; HOSSNE, Willian Saad.  Metodologia Cientìfica para área da saúde. 2. ed. Rio de Janeiro: elsevier, 2015;

                              

Documento assinado eletronicamente por MAURICIO BEDIM DOS SANTOS, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 07/08/2022, às 15:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por EDIVAN RODRIGO DE PAULA RAMOS, VICE /
SUPLENTE COORDENADOR DO CURSO DE MEDICINA - CAMPUS TOLEDO, em
15/08/2022, às 10:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 4731268 e
o código CRC 25BE97CD.
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https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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