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CURSO DE PEDAGOGIA 

EDITAL Nº. 02/2022 

 

ENTREGA E BANCA DO ARTIGO DE FINAL DO CURSO 

 

A Coordenação do Curso de Pedagogia, da UNETRI Faculdade, Campus de Barracão- PR, no uso 

de suas atribuições e competências designadas pela Portaria 03/2015, informa ao corpo docente e 

discente, os encaminhamentos relacionados ao Artigo Científico de Conclusão de Curso, conforme 

previsto no Art.  2º - Os princípios norteadores das disciplinas de estágios pautam-se na ampliação 

e fortalecimento do conhecimento na área específica da pedagogia, contribuindo na relação teoria 

e prática por meio da ética, dos conhecimentos pedagógicos e das habilidades e competências do 

pedagogo do regulamento que “estabelece as diretrizes e normas para organização e 

funcionamento do Estágio Supervisionado em Pedagogia previsto no Regulamento do Estágio 

Supervisionado de discentes matriculados no curso de Pedagogia da UNETRI Faculdade”. 

Acompanhado do art. 4 Art 4º. O desenvolvimento do estágio supervisionado no Curso de 

Pedagogia da UNETRI Faculdade deverá contemplar, inciso III, “O produto final do estágio a ser 

apresentado sob a forma de artigo científico de acordo com as normas para elaboração e 

apresentação de trabalhos científicos da Faculdade da União do Ensino da Trifronteira – 

UNETRI”. 

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1.º- Os artigos científicos deverão ser produzidos conforme o “Regulamento do Estágio 

Supervisionado em Pedagogia, publicado no site da Instituição.  

Art. 2.º - Artigo científico de final do Estágio Supervisionado deverá estar em conformidade com 

as normas técnicas da ABNT. 

 

DO PROTOCOLO DOS DOCUMENTOS  

Art. 3.º- Para a defesa do Artigo Científico, o aluno entregará 3 (três) exemplares na Coordenação 

do Curso de Pedagogia até o dia 08 de novembro de 2021, até às 22h 30’, bem como uma cópia 
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em arquivo digital salva em formato PDF e enviado ao e-mail da coordenação do curso: 

elizandra@unetri.edu.br, ao final das bancas, após correções e devidamente identificado com 

nome do acadêmico e com o título do trabalho. 

I - Os acadêmicos deverão apresentar no ato da entrega, devidamente preenchido em 2 vias, o 

recibo de entrega de Anexo I - Termo de registro de protoclo de entrega para entrega e realização 

de defesa pública do Artigo Cienctífico em BANCA, previsto no Regulamento de Estágio do Curso 

de Pedagogia da UNETRI Faculdades.  

§ Único. A leitura e sugestões de correções  por parte da coordenação do curso terá como data 

limite para recebimento dos arquivos e envio pelos acadêmicos de seus artigos completos até a 

data de  08 de novembro de 2022 (conforme bancas);  os arquivos que não forem entregues até a 

respectiva data, serão considerados com RESSALVA para fins de apresentação à banca, com a 

notação no Anexo II  - Termo de autorização para entrega e realização de defesa pública do Artigo 

Ciêntífico a em BANCA, do Regulamento do Estágio Supervisonado.  

II - As cópias deverão ser impressas em único lado, grampeadas. 

III – Os trabalhos no e-mail servirão como forma de registro do trabalho realizado, ficará 

depositado na IES junto a pasta do acadêmico. 

Art. 4º - Considerando o evidenciado no caput do art. 3, ainda de forma integral e completa 

deverão ser protocolados em duas vias dos anexos,  junto à secretaria acadêmica a entrega: 

I- Anexo I - Termo de registro de protoclo de entrega para entrega e realização de defesa 

pública do Artigo Cienctífico em BANCA. 

II- Anexo V - Declaração De Originalidade, Exclusividade E Cessão De Direitos Autorais do 

Artigo Científico,  devidamente assinado pelo acadêmico. 

 

DA DATA DA DEFESA E AVALIAÇÃO 

Art. 5.º - Na data marcada para defesa: 

I- O tempo total de defesa pelo acadêmico será de no mínimo 20 minutos e mais 20 minutos 

dedicado para as arguições pelos membros da banca, totalizando 40 minutos o tempo de banca de 

cada acadêmico.  

II- O equipamento de Datashow já estará disponível na sala.  

III- O professor orientador (coordenadora da disciplina de estágio supervisionado) deverá 

levar, para defesa, duas cópias da ATA DE DEFESA, Anexo VIII – Modelo Sugestivo De Ata De 
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Apresentação do Artigo Final do Curso De Graduação De Pedagogia. Após a defesa, uma das vias, 

devidamente preenchida e assinada por todos, deverá ser depositada na Secretaria acadêmica.  

IV- Conclusa a apresentação e arguições, a banca examinadora já terá a avaliação do artigo em 

duas etapas, sendo que na etapa relativa à apresentação escrita do relatório é conferida uma nota 

de no máximo 6.0 (seis) e na etapa relativa à apresentação oral do artigo de no máximo 4.0 (quatro), 

cuja somatória resulta na nota final do artigo. 

V- A atribuição da nota no Artigo Científico é representada pela Prova B2 do II 

semestres/2022, que corresponde a 60% da nota B2 no semestre correspondente, que será efetuado 

por manifestação em ata. 

VI- Após a banca avaliar, será convocado o acadêmico para que retorne a sala na qual será 

divulgada a nota final nos moldes e termos evidenciados no Anexo V – Modelo Sugestivo de Ata 

de Apresentação Artigo Científico do Curso de Pedagogia. 

a) No caso do acadêmico ficar em EXAME (não atingir média 7 no agregado da B1 e B2) na 

disciplina de Estágio Supervisionado do Ensino Fundamental 1, 2 e 3 anos, o acadêmico deverá 

reapresentar até na data de 02 de dezembro de 2022, o Artigo Científico Final com todas as 

correções sugeridas pela banca, para que só assim seja reavaliada a sua situação e atribuída a nota 

final do exame da disciplina IV. (revisado)  

VII- Os critérios de avaliações seguem o estabelecido no Anexo II – Ficha De Avaliação Do 

Artigo Científico. 

VIII-  É parte obrigatória do discente a apresentação em banca pública do Artigo Científico, 

como requisito essencial para a obtenção da nota B2 no componente curricular de Estágio 

Supervisionado do Ensino Fundamental 1, 2 e 3 anos.   

Art. 6.º - As Bancas para a Apresentação do Artigo Científico, do VIII período de Pedagogia 

ocorrerão nos dias 23 novembro, divulgado os horários em documento próprio representado pelo 

anexo III, cronograma de datas e horários de defesas, que será divulgada com antecedência de 2 

dias úteis a data do dia 21/11/2022. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 8.º - Casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso de Pedagogia e Colegiado 

do Curso, ouvindo as partes interessadas. 
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Art. 9.º - São partes integrantes deste edital, os anexos de avaliação e ata, bem como os anexos 

que deverão ser entregues quando do protocolo do Artigo Científico, todos como base no 

Regulamento de Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia da UNETRI Faculdades: 

 

ANEXO I - TERMO DE REGISTRO DE PROTOCOLO DE ENTREGA 

ANEXO II – CRONOGRAMA DE DEFESAS DE BANCAS 

ANEXO III- FICHA DE AVALIAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO 

ANEXO IV– MODELO SUGESTIVO DE ATA DE APRESENTAÇÃO DE ARTIGO 

CIENTÍFICO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNETRI 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ORIGINALIDADE, EXCLUSIVIDADE E CESSÃO DE 

DIREITOS AUTORAIS 

 

 

Barracão- PR, aos 25 de outubro de 2022. 

 

 
Professora Msc. Elizandra Fiorin Soares 

Coordenadora do Curso de Pedagogia da UNETRI Faculdades 
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ANEXO I - TERMO DE REGISTRO DE PROTOCOLO DE ENTREGA  

 

Ano: _________   Período Letivo: (  ) 1º Semestre (    ) 2º Semestre   

Aluno (a): 

Matrícula:  

E-mail: 

Telefones: (CEL)                                          (RES)                                                    (COM)  

 

Professor Co-orientador e professor da disciplina de Estágio Supervisionado:  

 

 

 

Título do Artigo:  

 

 

 

Declaram  ter conhecimento dos significados dos termos e expressões “plágio”, 

“autoplágio”, “falsificação de dados” e “falsificação de trabalhos”, bem como de suas 

consequências acadêmicas e legais.  

Barracão – PR, ______/_______/________ 

Professor Orientador da Disciplina: 

Aluno Orientado: 

Protocolo (aluno (a), guarde este recibo)  

 

Recebi o Relatório Final de Estágio Supervisionado do aluno (a) 

_______________________________________ em 

___________/_____________/_____________ 

 

Responsável:__________________________________ 

Assinatura/Rubrica:___________________ 
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ANEXO II- CRONOGRAMA DE DEFESAS DE BANCAS 

(será divulgada com antecedência de 2 dias úteis a data, horário e professores membros da banca) 

 

NOME DO ACADÊMICO DIA E 
HORÁRIO 

TEMÁTICA/TÍTULO PROFESSOR 
ORIENTADOR 

DISCIPLINA 

CO-
ORIENTADOR 

PROFESSOR MEMBRO 
DA BANCA 

OBSERVAÇÕES 
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ANEXO III – FICHA DE AVALIAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO 

COMISSÃO EXAMINADORA  

ORIENTADOR: Elizandra Fiorin Soares    

    
    

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

SUGERIDA 

PONTUAÇÃO 

OBTIDA 
 

I- TEMÁTICA E DESENVOLVIMENTO (ESCRITURAÇÃO) 6,00    

1. Originalidade, a abordagem ao tema é atual, relevante e oportuna? (1,0)      

2. O problema de pesquisa foi enunciado e tratado adequadamente? (1,0)      

3. Os objetivos da pesquisa estão claros e bem definidos? (1,0)      

4. As ideias apresentadas no Artigo Científico, adequadamente articuladas e apresentam-se 

consistentes com a metodologia e o referencial teórico? (1,0)      

5. O referencial teórico foi adequadamente definido, bem estruturado e articula-se com os 

objetivos do Artigo Científico? (1,0)      

6. O artigo está adequado as normas da ABNT; concordância; pontuação. (1,0)      

II -  APRESENTAÇÃO DEFESA ORAL PÚBLICA - BANCA ( 3 pontos) 4,00     

1. Apresentação do Artigo Científico o acadêmico usou o tempo mínimo 10 min. e máximo 15 

min, foram convincentes e de boa dinâmica na apresentação? (1,0)      

2. O acadêmico apresentou uma linguagem clara na apresentação? (1,0)      

3. Utilizou de forma adequada os recursos metodológicos na apresentação? (1,0)    

 4. Apresentou uma postura segura e de domínio do assunto durante a apresentação? (1,0)      

(=) TOTAL GERAL  10,00    
    

Resultado final:   NOTA FINAL:  

*3 A nota (Prova  B2 será composta da entrega completa do Artigo Científico e a respectiva apresentação oral na data aprazada, considerando os critérios 

estabelecidos neste anexo. 
    

RECOMENDAÇÕES PARA REVISÃO 
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PRAZO FINAL DA ENTREGA VERSÃO REVISTA:  

    

OBSERVAÇÕES DA COMISSÃO (Preencher somente no caso de não haver consenso em relação ao resultado) 

 

Barracão- PR, aos     
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Professor Orientador da Disciplina de Estágio (nome por extenso e assinatura):   

Professor Co-orientador  (nome por extenso e assinatura):   

Professor membro da banca (nome por extenso e assinatura):   
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ANEXO IV – MODELO SUGESTIVO DE ATA DE APRESENTAÇÃO 

DE ARTIGO CIENTÍFICO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UNETRI 

Faculdades 

Data: ___________________________ às ________________h. 

Local: ___________________________________________________________________ 

Curso de Pedagogia - UNETRI Faculdades/Barracão PR 

Assunto: Apresentação do Artigo científico  

Objetivo: Avaliar trabalho de conclusão do  Artigo Científico do Curso de Pedagogia  

Discente:  

Orientador da Disciplina:  

Título do Artigo:  

Procedida a apresentação do Artigo Científico  pelo discente e após a apuração das notas 

atribuídas pelos componentes da Banca de Avaliação, o discente obteve a nota 5.5 , 

devendo o mesmo atender as  observações da Banca e proceder as devidas alterações na 

versão final do Artigo Científico: - Organização do artigo conforme a estrutura ABNT 

(Introdução, referencial teórico, metodologia, análise e discussão dos dados, considerações 

finais e referências); melhorar o referencial teórico (), tendo o prazo máximo de 07 (sete) 

dias a partir desta data, para proceder a entrega de um exemplar em arquivo digital (PDF – 

no e-mail: elizandra@unetri.edu.br ) e cópia impressa  entregue a Coordenação do Curso. A 

Banca julga  necessário ______________(sim ou não) o encaminhamento para publicação 

do trabalho, conforme indicação da Coordenação do Curso, orientador da disciplina, co-

orientador. Encerrada a apresentação e assinada pelos presentes.  

Professor Orientador do Relatório Final de Estágio Supervisionado: 

Co- orientador – Professor: 

Membro da Banca – Professor:  

Discente: 
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DECLARAÇÃO DE ORIGINALIDADE, EXCLUSIVIDADE E CESSÃO 

DE DIREITOS AUTORAIS 

 

 

Eu, ______________________________________________________________, na 

condição de acadêmico e autor, DECLARO para todos os fins de direito, que o presente 

Artigo Científico é original e; bem como  AUTOR declara que a OBRA é de sua autoria, 

sendo desde já responsável pelo seu conteúdo e forma, citações, referências e demais 

elementos que a compõem, sendo entregue no ato da assinatura do presente com todo seu 

conteúdo textual já revisado gramatical e metodologicamente. Desta forma, quaisquer 

medidas judiciais ou extrajudiciais concernentes ao conteúdo serão de sua INTEIRA e 

ÚNICA responsabilidade; eximindo o orientador, bem como a UNETRI Faculdade de 

qualquer responsabilização. Também, declaro estar ciente da minha nota final 

_________(_______________) no trabalho entrega pela professora coordenadora do Estágio 

Supervisionado no semestre I (VII) e II (VIII) períodos. 

 

 

Barracão- PR, 02 de dezembro de 2022. 

 

 

 

Acadêmico (nome): 

 

CPF: 

 

Assinatura: 

 


