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 Realização de projeto de pesquisa para TCC.

Ementa:

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
Definição do tema e do problema de pesquisa do TCC.

UNIDADE II
Levantamento bibliográfico
Produção dos demais elementos que compõem um projeto de pesquisa acadêmico.

UNIDADE III
Desenvolvimento do projeto de pesquisa para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

As atividades da disciplina serão: leitura e fichamento de textos, produção de textos acadêmicos entre outros. Serão
utilizados os seguintes recursos: Portal do Professor e E-mail.  Por tratar-se de uma disciplina sem horário definido e com
temas diversos, as aulas e orientações ocorrerão em dias e horários acordados com os alunos.

Metodologia:

O processo de avaliação será realizado em três etapas:
1) Definição da área de pesquisa na qual será desenvolvido o TCC; Definição do tema e do problema de pesquisa do TCC.
(5 pontos) (N1)
2) Levantamento bibliográfico; produção dos demais elementos que compõem um projeto de pesquisa acadêmico; (5
pontos) (N2)
3) Desenvolvimento do projeto de pesquisa para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) (10 pontos) (N3)
Sendo assim, a média do semestre será dada pela média aritmética das três notas, a saber: Média = (N1+N2+N3)/3).
Alunos com média parcial igual ou superior a 7,0 estarão aprovados.
O aluno que alcançar 25% de faltas na carga horária prevista de 60 horas estará reprovado sem direito a prova final.

Critérios / Processo de avaliação da Aprendizagem :
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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.
 PHILLIOPS, E. M.; PUGH, D. S. How to Get a PhD. 2. ed. Bristol, USA: Open University Press, 1998.

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:

Cronograma:

Observação:
Observação: Por tratar-se de uma disciplina sem horário definido e com temas diversos, as aulas e orientações ocorrerão
em dias e horários acordados com os alunos.

CRONOGRAMA:
UNIDADE I
� Definição da área de pesquisa na qual será desenvolvido o TCC
� Definição do tema e do problema de pesquisa do TCC. 18/04/2022 31/05/2022
UNIDADE II
� Levantamento bibliográfico
� Produção dos demais elementos que compõem um projeto de pesquisa acadêmico. 01/06/2022 31/06/2022
UNIDADE III
� Desenvolvimento do projeto de pesquisa para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 01/07/2022

12/08/2022
Período de ajuste do trabalho final 19/08/2022 26/08/2022

Observações:
1. Todos os materiais disponibilizados são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer
outra finalidade, sob as penas legais.
2. Alterações poderão ser realizadas a partir das necessidades ocorridas ao longo do desenvolvimento das aulas
atividades,
em consonância com as orientações do docente.
3. Textos extras poderão ser indicados ao longo da disciplina, bem como podem ser apresentados filmes ou outras
tipologias
documentais que não constam neste plano de ensino.
4. Não autorizo a divulgação em qualquer mídia da minha imagem, voz ou produto do trabalho apresentado em aulas.
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