TRABALHO FINAL DE CURSO
Disciplina 5: Trabalho Final de Curso
Carga Horária: A disciplina inicia concomitantemente com a Disciplina II e termina com a
entrega do Trabalho, no final do curso, equivalendo a 35:00h
Professora: Márcia Denise Pletsch

Estimados(as) alunos(as)
O Trabalho de Conclusão de Curso é uma oportunidade importante para vocês aplicarem, na
prática, os conhecimentos adquiridos durante todo o curso. Aproveitem!
Apresentamos a seguir algumas orientações sobre a estrutura desse Trabalho. Comecem a
trabalhar com calma, revendo os passos, pois deverão entregá-lo somente ao final do curso,
na data marcada no Cronograma Geral. Vocês terão direito a 2 (duas) revisões, antes da
entrega final. Verifiquem as datas de abertura e fechamento do Fórum de Trabalho Final e
enviem suas versões, para análise e sugestões de seus tutores.
Esse Trabalho de Final de Curso será constituído por uma proposta de PDI, que vocês deverão
elaborar seguindo as diretrizes já estudadas na Disciplina II do curso e descritas no respectivo
Texto Básico, que se encontra na Biblioteca Virtual.
As orientações, para a elaboração do Trabalho são as seguintes:
1. Antes de iniciar a tarefa, releiam novamente o Texto Básico da Disciplina II e anotem as
partes mais importantes em relação à elaboração de um PDI.
2. O trabalho pode ser realizado individualmente ou em grupos de, no máximo, quatro alunos,
preferencialmente constituído por profissionais de áreas distintas, desde que atuem na
mesma instituição e estejam alocados em uma mesma turma deste curso.
3. Vocês devem selecionar um aluno/sujeito, com deficiência intelectual, de sua instituição
para elaborar o PDI.
4. Na elaboração do PDI, levem em consideração, dentre outros aspectos que desejarem
incluir, os seguintes pontos:
4.1. Capa com a indicação do nome do(s) autor(es) e a área (clínica, educacional ou
preparação para o trabalho) escolhida para desenvolver a proposta;
4.2. Descrição do contexto local (dados gerais da cidade/município e seus recursos) e
institucional (recursos físicos, técnicos e financeiros) na qual será desenvolvida a proposta;

4.3. Objetivos da proposta e questões orientadoras para iniciá-la. É preciso ficar claro
quais os conteúdos e/ou as habilidades que pretende(m) desenvolver no sujeito alvo.
4.4. Estudo de caso detalhado do sujeito selecionado para a elaboração e a aplicação
do PDI. Descrever detalhadamente as ações/estratégias que pretende(m) empregar para
desenvolver a proposta apresentada, levando em consideração as dimensões do PDI estudadas
na disciplina II;
4.5 Procedimentos a serem empregados para implementar a proposta a curto, médio e
longo prazos.
4.6 Integrantes da equipe que vai desenvolver a proposta e a definição do papel de
cada participante;
4.5. Referências teóricas que pretende(m) usar para fundamentar a proposta.
4.6. Estratégias/recursos que pretende(m) utilizar para avaliar e para acompanhar a
implementação da proposta e a participação dos sujeitos envolvidos (pessoas com deficiência
intelectual e suas famílias (se for o caso) e profissionais que atuam na execução da proposta);
4.7. Referências bibliográficas.

