Aluno(a) do ADM
Vai cursar PPA ou ETC?
Fique atento(a)
Aqui você encontra as questões básicas
sobre essas disciplinas
* As disciplinas de PPA e ETC obedecem a Resolução 2/2019 do colegiado do
Departamento de Administração, disponível aqui (em Documentos Uteis).
** Durante o período de pandemia, as normas excepcionais de PPA e ETC obedecerão,
também, a Resolução 117/2020 do CEPE, disponível aqui.

________________________________________________________

Definições das Disciplinas

O que é ETC?
Elaboração de Trabalho de Curso (ETC). A disciplina consiste na segunda e final
etapa de realização e defesa, mediante banca, do Trabalho de Conclusão do Curso
de Administração. Essa etapa tem por objetivo avaliar a realização e o relato, em
formato monográfico, da pesquisa empírica proposta e a defesa da mesma pelo
aluno, conforme ementa prevista no Projeto Político Pedagógico.

Como eu encontro orientador(a) para PPA e ETC?
O discente deve buscar, com antecedência, por orientador(a) que tenha afinidade
com a sua área e o seu tema de interesse. Em geral, os contatos via email ou em
sala de aula são suficientes para definir um(a) orientador(a). O ADM disponibiliza
em seu site, em Documentos Úteis, uma relação de professores orientadores e
suas respectivas linhas de pesquisa. O aceite de orientação por parte do(a)
professor(a) pode estar sujeito a critérios acadêmicos estipulados por ele(a), como
IRA, disciplinas cursadas, afinidade com o tema, entre outros, quando for o caso.
Como e quando eu me matriculo em PPA e ETC?
O discente deve procurar e definir seu orientador com antecedência, de acordo
com a relação de orientadores do ADM. Para cursar PPA ou ETC, é importante o
discente estar em final de curso e já ter cursado e ter sido aprovado em disciplinas
como Metodologia Científica Aplicada, Introdução a Administração, entre outras.
Durante o período de pandemia, excepcionalmente, , a matrícula do aluno em
PPA e ETC será realizada por meio de autorização expressa do professor
orientador, por email, contendo nome completo e número de matrícula do aluno.
A mensagem deve ser enviada pelo professor para a coordenação do curso, no
email unb.adm.coordenacao@gmail.com, durante o período de matrícula.
Além do meu orientador(a), caso eu precise falar sobre PPA e/ou ETC, quem eu
posso procurar?
Temas relativos à orientação de forma e conteúdo dos trabalhos, devem ser
tratados, primeiro, com o respectivo orientador. Sobre outros assuntos relativos
aos trabalhos de conclusão de curso do ADM, o discente também pode procurar a
comissão permanente de PPA e ETC ou, ainda, a coordenação do curso.
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Como meu desempenho será avaliado em ETC?
O desempenho do aluno na disciplina ETC deve ser avaliado por uma banca, em
formato de defesa de trabalho de conclusão de curso, seguindo os critérios
dispostos no Artigo 5º, parágrafo 9º, e no Anexo 2 da resolução 2/2019 do
colegiado do Departamento de Administração. A defesa oral do Trabalho de
Conclusão de Curso por parte do aluno perante banca de avaliação é de caráter
obrigatório, cabendo a esta a decisão final sobre a aprovação ou não do aluno
nesta disciplina. O aluno deverá disponibilizar cópia do Trabalho de Conclusão
de Curso aos avaliadores, tempestivamente, preferencialmente, com até sete
dias de antecedência a data do evento, por meio físico e/ou virtual. A sessão de
defesa do Trabalho de Conclusão de Curso é pública, portanto, o acesso é
irrestrito, respeitada a disponibilidade de espaço físico no local do evento. O
aluno que não comparecer à sua sessão de defesa do Trabalho de Conclusão de
Curso sem justificativa plausível, ou não entregar a versão final do Trabalho de
Conclusão de Curso no prazo estabelecido, estará automaticamente reprovado
na disciplina. A banca só será realizada mediante aprovação do professor
orientador.

Por que os meus trabalhos em PPA e ETC devem ser originais e feitos por mim
mesmo?
Trabalhos, no todo ou em parte, que forem caracterizados como cópias,
transcrições sem obedecer às regras formais de citação ou elaborados, parcial
ou totalmente por terceiros, serão considerados como plágio, acarretando a
reprovação do aluno sem prejuízo de outras sanções administrativas e penais.
Após ser aprovado(a) em PPA, o que eu devo fazer?
Após a conclusão de PPA, no semestre seguinte, o discente partirá para o ETC,
que consistirá na realização da pesquisa (coleta, análise e redação de resultados)
proposta no projeto (PPA).
Após ser aprovado(a) em ETC, o que eu devo fazer?
- Responder a pesquisa sobre ETC do ADM, no link informado abaixo.
- Apresentar ao professor orientador o atendimento às recomendações e/ou
sugestões de forma e de conteúdo apontadas pela banca examinadora.
- Apresentar ao professor orientador a versão final do Trabalho de Conclusão
de Curso (monografia) em formato Portable Document Format (.pdf).
- Entregar o TCC via e-mail para o orientador e depois formalizar a entrega ao
Departamento de Administração por meio do envio do TCC em versão pdf
(nomeado com o número de matrícula - ex: 290987655.pdf) + Termo da BDM
(matrícula_BDM.pdf - ex: 290987655_BDM.pdf), clicando aqui. Neste link o
aluno deve também responder um breve questionário.

Para acessar o Guia de PPA e ETC e outros
documentos importantes, visite
http://www.adm.unb.br (aba Documentos Úteis)
unb.adm.coordenacao@gmail.com

Originalidade &
Providências Discentes

Orientação & Matrícula

O que é PPA?
Projeto de Pesquisa em Administração (PPA). A disciplina consiste na primeira
etapa de elaboração do projeto de pesquisa pelo aluno, sob orientação, e tem
como objetivo apresentar o planejamento teórico-metodológico do trabalho
científico a ser desenvolvido, contemplando a contextualização do tema, os
objetivos de pesquisa, o referencial teórico, os métodos e técnicas de coleta e
análise de dados, bem como o cronograma de pesquisa, conforme ementa prevista
no Projeto Político Pedagógico.

Avaliação de Desempenho

O que é TCC?
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O Trabalho de Conclusão Curso (TCC)
deverá ser iniciado na disciplina Projeto de Pesquisa em Administração (PPA) e
concluído na disciplina Elaboração de Trabalho de Curso (ETC). O TCC não se
constitui como uma disciplina formal e será considerado concluído se o aluno
obtiver aprovação em PPA + ETC.

Como meu desempenho será avaliado em PPA?
O desempenho do aluno na disciplina de PPA deverá ser avaliado pelo professor
orientador, ao final do respectivo semestre, em função da entrega tempestiva,
pelo aluno, do seu projeto, seguindo necessariamente a formatação indicada no
Modelo para Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, considerando os
critérios (i) Forma, (ii) Conteúdo e (iii) Pontualidade. Ao final do semestre, será
atribuída, pelo professor orientador, uma menção ao projeto entregue pelo
aluno. A não entrega do projeto ao professor orientador formalmente
informado no termo de orientação implica a reprovação automática do aluno na
disciplina.
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