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1 LINHAS DE PESQUISA 

 

A pesquisa deve, obrigatoriamente, estar alinhada a grande área de formação do 

curso do qual o aluno faz parte. 

 

2 ESCOLHA DO TEMA 

 

A escolha do tema de pesquisa está relacionada à grande área de formação do 

curso do qual o aluno faz parte.  

O aluno deverá levar em conta para a escolha do tema: 

• sua atualidade e relevância; 

• seu conhecimento a respeito; 

• sua preferência pessoal; e  

• sua aptidão pessoal para lidar com o tema escolhido no contexto da realidade.  

Definido o tema, o aluno irá levantar e analisar a literatura já publicada sobre o ele. 

 

3 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso TCC (artigo) é um projeto que tem como 

propósito incentivar o aluno para que faça a integração dos conhecimentos teóricos e 

práticos obtidos ao longo do curso de Pedagogia. O trabalho insere-se no campo da 

educação e suas relações com áreas afins e deve desenrolar-se por meio de reflexões teóricas, 

desenvolvimento de práticas, metodologias ou produtos educacionais e estudos de caso, tanto 

no que se refere à educação formal quanto a não- formal.  

Essa atividade busca também iniciar o aluno na elaboração de trabalhos científicos, 

aprofundando seu contato com a linguagem específica desse campo, bem como com o 

raciocínio e a lógica científicas. A sua realização permite também promover o  

desenvolvimento de atitudes e habilidades pessoais de organização do tempo, 

comprometimento, respeito e ética. 

Por meio da elaboração do artigo pretende-se que o aluno venha a aprofundar-se em 

um dos campos relativos à educação, produzindo um trabalho que se assente numa pesquisa 

bibliográfica sobre os aspectos atuais do tema escolhido, utilizandose de material 

bibliográfico como livros e artigos de cunho científico. 

Assim, o artigo , como trabalho de finalização de curso, se propõe a produzir 

duas interfaces: uma teórica e outra prática no exercício da sua atuação. 

O momento teórico se constitui pela produção de um TCC – trabalho escrito, em 

que se discutirá um problema levantado ou diagnosticado pelo aluno. O segundo momento é 

decorrente do primeiro, em que se depositará o TCC para avaliação da Banca 

Avaliativa dos Trabalhos de Conclusão de Curso. 

Convém destacar que o IEP considera o Artigo científico como o Trabalho de 

Conclusão do Curso. No delineamento da metodologia recomenda-se a elaboração de, no 

mínimo, uma pesquisa bibliográfica. 
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4 ESTILO DA REDAÇÃO 

 

O artigo poderá ser redigido por até 2(dois) alunos do mesmo curso pretenso, 

desde que ambos estejam aptos a realizar o cumprimento da fase de redação do TCC, sem 

quaisquer pendências acadêmicas e/ou administrativas incapacitantes. 

A redação do artigo científico deverá ter as características desejáveis, como qualquer 

outro trabalho acadêmico: objetividade, clareza, precisão, probidade, ordem, coerência, 

simplicidade e racionalidade no volume de laudas em conformidade com a natureza do 

documento. 

A apresentação ortográfica e gramatical do texto deverá ser feita conforme a língua 

portuguesa padrão e a construção do texto de acordo com a normalização vigente da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Quanto ao formato, o texto deverá ser digitado em espacejamento 1,5 com 

alinhamento justificado, fonte Times New Roman, tamanho 12 com a seguinte 

configuração: margens superior e esquerda (3 cm) margens inferior e direita (2 cm). O 

texto deverá conter, entre elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais (obrigatórios e 

opcionais) no quantitativo aconselhado não inferior a 30 páginas. 
 

5 EXECUÇÃO DO TCC 

 

a) Durante o desenvolvimento das disciplinas de acompanhamento, de carga horaria 

obrigatória, da qual o aluno estiver matriculado deverá elaborar o anteprojeto da pesquisa que 

originará o artigo. A definição do orientador deste trabalho deverá ocorrer durante as 

primeiras duas semanas da disciplina; 

b) Os alunos permanecerão vinculados ao curso, por um prazo de até 90 (noventa) dias, após 

a finalização de sua carga horaria total de formação, para depósito final do Trabalho de 

Conclusão de Curso. Durante todo o período de realização do TCC contarão com orientação 

personalizada (de seu orientador); 

c) Serão utilizados vários meios de comunicação para viabilizar a orientação dos trabalhos: 

sala no Moodle; webconferência, skype, email, Google docs, e encontros presenciais; 

d) A versão preliminar do “Artigo” deverá ser entregue ao orientador (com envio de arquivo 

único - no formato WORD_.doc ou .docx), durante o desenvolvimento da primeira disciplina 

de acompanhamento, da qual o aluno estiver matriculado.  

e) A página oficial do IEP desenvolverá área especifica para apoiar a orientação do TCC e as 

devidas informações, disponível no sítio eletrônico: www.iepedu.com  

f) O trabalho deverá ser depositado para defesa secreta perante uma banca 

examinadora, conforme a instituição certificadora. 

g) O Conceito final será dado pela composição da nota do orientador e da banca examinadora. 

(Conforme regras da instituição certificadora). 
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