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Ementa: 

Realização de projeto de pesquisa para TCC. 

Objetivos Específicos: 
Concluir o planejamento de um projeto de pesquisa, que será utilizado para apoiar a realização do TCC do 
aluno. 

Conteúdo Programático: 
Unidade I - Definição da área de pesquisa na qual será desenvolvido o TCC; Delimitação do tema e do 
problema de pesquisa do TCC. 
Unidade II - Produção dos demais elementos que compõem um pré-projeto de pesquisa acadêmico; 
Desenvolvimento do pré-projeto de pesquisa para elaboração do TCC. 



Metodologia: 
 

Os conteúdos e práticas implicados na disciplina serão abordados através de: 

1.A disciplina será ministrada por meio de reuniões periódicas com os orientandos; 

2. Acompanhamento e discussão sobre o levantamento de bibliografia acerca da temática escolhida 

3. Indicações de conteúdo bibliográfico, artigos, bem como a bibliografia básica e complementar. 

4. Supervisão e acompanhamento do desenvolvimento de elementos textuais do projeto de pesquisa. 

Critérios / Processo de avaliação da aprendizagem: 
A avaliação será realizada pela professora que ministra a disciplina ao longo do desenvolvimento e das 
fases do projeto. Será avaliado o compromisso do aluno com as atividades propostas para as unidades 
de ensino, assim como, a entrega do pré-projeto ao final da disciplina. Nessa avaliação será atribuído o 
valor de 0 a 10 pontos. 

 

Bibliografia Básica: 

GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6a. ed. São Paulo: Editora ATLAS, 2008. 

MIRANDA, J. L. C.; GUSMÃO, H. R. Os Caminhos do Trabalho Científico: Orientação para não Perder o 
Rumo. São Paulo, SP: Briquet de emos/Livros, 2003. 
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. e atual. São Paulo: Cortez, 
2009. 304 p. 
 

Bibliografia Complementar: 

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. São Paulo: Edições 70 – Brasil, 2011. 
ECO, U. Como se Faz uma Tese. 17. ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 2002. 

LAVILLE, C.; DIONNE, J. A Construção do Saber: Manual de Metodologia da Pesquisa em Ciências 
Humanas. São Paulo: Editora Armed, 1999. 

Observações: 

1. Os textos disponibilizados durante o curso é exclusivamente para o uso didático na 
disciplina e para fins educacionais. 

2. Alterações poderão ser realizadas a partir das necessidades ocorridas ao longo do 
desenvolvimento das aulas e atividades, em consonância com as orientações do docente. 
3. O aluno que obtiver mais de 25% de faltas na carga horária estará automaticamente 
reprovado sem direito a prova final. Fique atento ao número de faltas. Use sua porcentagem 
de faltas de maneira coerente. 

4. A bibliografia sugerida está sujeita a modificações sempre que houver necessidade. 

Cronograma: 
Por tratar-se de uma disciplina sem horário definido e com temas diversos, as orientações ocorrerão em 
dias e horários em consenso com o(s) aluno(s). 

 


