


As atividades pedagógicas não presenciais serão realizadas na plataforma Moodle, Google e/ou Zoom por meio de 
seus recursos .

Aulas síncronas (pelo recurso GoogleMeet, Zoom ou outro mais adequado; as aulas síncronas serão gravadas e 
disponibilizadas no Moodle): 8  horas-aula;

Atividades assíncronas (exercícios, leitura de textos,videos, vídeo-aulas gravadas ou fórum de discussão): 20 horas-
aula;

Atenção: Não é permitido ao aluno, seja por meios físicos ou digitais, disponibilizar os dados, a imagem e a voz dos 
demais colegas, assim como do professor, para uma finalidade diversa daquela que se tem numa aula de ensino 
remoto, que é a atividade didática, de ensino, sem que para isso se tenha a prévia  autorização, e uma autorização 
específica para a finalidade que se pretende dar a esse material.

Atividades avaliativas assíncronas (avaliações e recuperação): 4 horas-aula;

Atenção a RESOLUÇÃO Nº 017/CUn/97 que dispõem sobre o regulamento dos cursos de graduação da UFSC, 
principalmente ao que trata o capítulo IV - seção I - da frequência e do aproveitamento.
A  verificação  da  frequência  será  por  meio  da  participação  e  entrega  de  atividades  por  ferramentas 
assíncronas.Trabalhos sobre temas a serem definidos.

VII. AVALIAÇÃO

Entrega do Projeto de Conclusão (Peso 4.0) assinado digitalmente pelo orientador.
Video de Apresentação da estrutura do projeto de conclusão (Peso 4.0)
Entregas parciais (Peso 2.0) assinado digitalmente pelo orientador.
Média Final: 6,0 (seis)
Por ser tratar de uma disciplina que não há realizações de provas, não há prova de recuperação.

VIII. CRONOGRAMA
DATA ASSUNTO
06/03 2 horas-aula: Introdução: estrutura da disciplina, diferença entre projeto e relatório de 

estágio supervisionado e Trabalho de Conclusão de curso.
Aula presencial ministrada antes da suspensão das atividades.

13/03 2horas-aula: Estruturação do Projeto: Partes do projeto, definições, estrutura mínima 
e desenvolvimento (Introdução, Justificativa, objetivos, hipótese)
Aula presencial ministrada antes da suspensão das atividades.

Semana 1
04/09/2020

Introdução: estrutura da disciplina não presencial.

30 min: síncrona.

70 min: assíncrona (leitura de textos, vídeos e/ou fórum de discussão)

Semana 2
11/09/2020

Estruturação  do  Projeto:  Partes  do  projeto,  definições,  estrutura  mínima  e 
desenvolvimento (Introdução, Justificativa, objetivos, hipótese)

30 min: síncrona

70 min: assíncrona (leitura de textos, vídeos e/ou fórum de discussão)

Semana 3
18/09/2020

Estruturação do Projeto: Partes do projeto, definições, estrutura mínima e 
desenvolvimento (Revisão Bibliográfica, discussão ou desenvolvimento, 
considerações finais)

30 min: síncrona

70 min: assíncrona (leitura de textos, vídeos e/ou fórum de discussão)



Semana 4
25/09/2020

 Estruturação do Projeto: Partes do projeto, definições, estrutura mínima e 
desenvolvimento (Revisão Bibliográfica, discussão ou desenvolvimento, 
considerações finais)  

30 min: síncrona

70 min: assíncrona (leitura de textos, vídeos e/ou fórum de discussão)   

Semana 5
02/10/2020

Estruturação do Projeto: Partes do projeto, definições, estrutura mínima e 
desenvolvimento (Revisão Bibliográfica, discussão ou desenvolvimento, 
considerações finais)  

30 min: síncrona

70 min: assíncrona (leitura de textos, vídeos e/ou fórum de discussão)   

Semana 6
09/10/2020

Estruturação do Projeto: Partes do projeto, definições, estrutura mínima e 
desenvolvimento (Sumários, referências bibliográficas, anexos, tabelas, quadros, 
figuras, etc.)

30 min: síncrona

70 min: assíncrona (leitura de textos, vídeos e/ou fórum de discussão)

Semana 7
16/10/2020

Estruturação do Projeto: Partes do projeto, definições, estrutura mínima e 
desenvolvimento (Sumários, referências bibliográficas, anexos, tabelas, quadros, 
figuras, etc.)

30 min: síncrona

70 min: assíncrona (leitura de textos, vídeos e/ou fórum de discussão)

Semana 8
23/10/2020

 Estruturação do Projeto: Partes do projeto, definições, estrutura mínima e 
desenvolvimento (Sumários, referências bibliográficas, anexos, tabelas, quadros, 
figuras, etc.) - Entrega Introdução

30 min: síncrona

70 min: assíncrona (leitura de textos, vídeos e/ou fórum de discussão)

Semana 9
30/10/2020

Estrutura do Relatório de Estágio e Postura em apresentações acadêmicas

30 min: síncrona

70 min: assíncrona (leitura de textos, vídeos e/ou fórum de discussão)

Semana 10
06/11/2020

Lei 11.788: Lei Brasileira de Estágios / Resolução Normativa 14/CUn: Regulamento 
de Estágios da UFSC 

30 min: síncrona

70 min: assíncrona (leitura de textos, vídeos e/ou fórum de discussão)

Semana 11
13/11/2020

Ato Normativo  01/2009: Atividades  de Estágio do Curso de Zootecnia - Entrega 
Revisão Bibliográfica

30 min: síncrona

70 min: assíncrona (leitura de textos, vídeos e/ou fórum de discussão)
Semana 12
20/11/2020

I Semana Acadêmica Online da Zootecnia

Semana 13
27/11/2020

Ato Normativo 04/2009: Atividades do Trabalho de Conclusão de Curso para o Curso 
de Zootecnia da UFSC. 

30 min: síncrona

70 min: assíncrona (leitura de textos, vídeos e/ou fórum de discussão)

Semana 14
04/12/2020

Ato Normativo 04/2009: Atividades do Trabalho de Conclusão de Curso para o Curso 
de Zootecnia da UFSC. - Entrega material e métodos

30 min: síncrona

70 min: assíncrona (leitura de textos, vídeos e/ou fórum de discussão)



Semana 15
11/12/2020

 Entrega do vídeo do projeto de conclusão de curso - Entrega do PCC Final
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