
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMA DA DISCIPLINA 2017.2 

 
DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

 
Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 

72 horas 

 
PRÉ-REQUISITO PROFESSORES 

Projeto de Pesquisa GABRIELA GUERREIRO 
 

EMENTA 

Estudo das abordagens qualitativa e quantitativa de pesquisa e suas implicações metodológicas. 
Métodos e abordagens: tipologia. Técnicas de pesquisa: questionário, entrevista, observação e 
análise documental: coleta de dados, aplicação de instrumentos de pesquisa. Análise, 
interpretação, comunicação e aplicação dos resultados das pesquisas. Elaboração  da monografia.. 

 
OBJETIVO GERAL 

Promover o desenvolvimento da pesquisa, resultando na elaboração de um corpus científico capaz 
de expressar o recorte epistemológico da realidade circundante.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Refletir sobre a importância da pesquisa para a revisão e (re)descoberta de outros caminhos 
científicos. 
 
Treinar habilidades para o desenvolvimento de atividades de estudo, pesquisa e reflexão; 
 
Desenvolver habilidades de síntese e comunicação de idéias através da exposição do tema. 
 
Refletir acerca das contradições e conflitos contidas na análise do problema; 
 
Discutir e demonstrar as proposições argumentativas apresentando coerência e coesão na 
elaboração do trabalho final. 

 
METODOLOGIA 

Exposições teóricas sobre os procedimentos metodológicos para construção do trabalho de 
pesquisa; 
Desenvolvimento de atividades práticas, cujos resultados conferirão o desempenho do aprendiz 
frente ao aprendizado; 
Revisão do anteprojeto confeccionado;  
Elaboração e apresentação do trabalho final. 

 
 
 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
I FASE DA PESQUISA 
 

 NORMAS ABNT para trabalho científico 
 COLETA DE DADOS 
 PLANO E REDAÇÃO DA PESQUISA. 

 
II FASE DA PESQUISA 
  
 Apresentação escrita do trabalho definitivo. 
 Apresentação impressa do material em exposição. 

 
AVALIAÇÃO 

Prova valendo 10,0 realizada em dupla ou trio 

Apresentação impressa do material de exposição  
 

 
RECURSOS MATERIAIS 

Datashow, Quadro, Piloto. 
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COMPLEMENTAR 
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científicos. Alagoinhas: FSSS, 2005. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS . NBR 14724.  Informação e 
documentação; trabalhos acadêmicos: apresentação, 2002. 

 
 


