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Ementa  
A disciplina “Trabalho Final de Curso I” tem como objetivo fornecer aos alunos um apoio 
sistemático para a elaboração do projeto de pesquisa do trabalho final de curso. A 
disciplina propõe apresentar e ensinar aos alunos a estrutura de um projeto de pesquisa, 
suas diferentes seções e finalidades. O curso encontra-se dividido em sete módulos, 
focados nas fases e etapas de elaboração do projeto de pesquisa: ideia geral; problema, 
pergunta e justificativa de pesquisa; revisão bibliográfica; formulação de hipóteses; 
metodologia; seleção da amostra; elaboração do projeto final. 
Metodologia de Ensino  
A metodologia da disciplina combina aulas expositivas - em que cada fase da elaboração 
do projeto de pesquisa será explorada -; atividades e tarefas - momento em que os alunos 
elaborarão as seções do projeto referente ao módulo estudado -; aulas individuais, 
caracterizadas pela orientação personalizada referente às atividades e tarefas. 
Avaliação 
Os sete módulos da disciplina contêm sete atividades avaliativas. As seis primeiras 
atividades avaliativas correspondem a 60% da nota total (ou seja, cada atividade possui o 
peso de 10% da nota total). A sétima atividade, que corresponde ao projeto final de 
pesquisa, corresponde a 40% do valor total da nota. 
Orientações Gerais e Regras 

1- Planeje-se para manter em dia as leituras. Além de importante para sua menção, 
seu trabalho é fundamental para o bom andamento das aulas e para meu 
planejamento sobre como conduzir o curso. 

2- Além da leitura dos textos, a presença do/a aluno/a nas aulas é essencial para a 



compreensão dos assuntos abordados, uma vez que a aula fornece uma visão mais 
abrangente dos temas previstos. 

3- É importante que o/a aluno preste atenção e tome notas nas aulas expositivas, já 
que, em hipótese alguma, os slides de apresentação das aulas serão 
disponibilizados. Por favor, não insista. 

4- Caso o/a aluno/a tenha dúvidas ou dificuldades com algum texto ou discussão 
apresentada, é possível agendar um horário com a professora para 
esclarecimentos. 

5- Importante: se você tem alguma necessidade especial, por favor, contate-me o 
quanto antes. Eu terei prazer em fazer todos os ajustes que estiverem ao meu 
alcance. 

Presença em sala de aula: 

6- De acordo com as normas da UFG, a quantidade de faltas permitida para 
aprovação na disciplina é 25% do total das aulas ministradas.  

7- Por favor, desligue todos os equipamentos eletrônicos em sala de aula. Em 
particular, não use celulares, smartphones, gravadores, câmeras, computadores e 
tablets. 

 
Cronograma Preliminar e Leituras  
 
Aula 1 - 21/08/2017 
Apresentação da disciplina 
 

Módulo 1 
 

Aula 2 (presencial) - 24/08/2017 
Assunto: Apresentação dos diferentes enfoques de pesquisa e o nascimento de um 
projeto de pesquisa 
Bibliografia 
SAMPIERI, Roberto Hernández; COLLADO, Carlos Fernández; LUCIO, Maria del 
Pilar Baptista Lucio. Metodologia de Pesquisa. Cap 1 e 2. 
 
Aula 3 (à distância) - 28/08/2017 
Atividade 1: Selecione uma revista científica, escolha um artigo e retire uma ideia de 
pesquisa. Elabore um texto com, no máximo, 200 palavras, expondo a ideia escolhida. 
 
Aula 4 (à distância) - 31/08/2017 
Tarefa: envio da atividade 1 para a professora via SIGAA 
 
Aula 5 (presencial) - 04/09/2017 
Assunto: debate sobre as propostas de ideias de pesquisa 
 
 
 



Módulo II 
 
Aula 6 (presencial) - 11/09/2017 
Assunto: A formulação do problema, da pergunta e da justificativa da pesquisa 
Bibliografia 
SAMPIERI, Roberto Hernández; COLLADO, Carlos Fernández; LUCIO, Maria del 
Pilar Baptista Lucio. Metodologia de Pesquisa. Cap 3; 376-380. 
 
Aula 7 (à distância) - 14/09/2017 
Atividade 2: Transforme a ideia de pesquisa apresentada na Atividade 1 em um 
problema de pesquisa, desdobrando-o em uma pergunta e justificativa de pesquisa 
(máximo de 1000 palavras). 
 
Aula 8 (à distância) - 18/09/2017 
Tarefa: envio da atividade 2 para a professora via SIGAA 
 
Aula 9 (presencial individual) - 21/09/2017 
Assunto: avaliação e orientações em relação à atividade 2 
 

Módulo 1II 
 
Aula 10 (presencial) - 25/09/2017 
Assunto: Desenvolvimento da perspectiva teórica - revisão da literatura e construção do 
marco teórico 
Bibliografia 
SAMPIERI, Roberto Hernández; COLLADO, Carlos Fernández; LUCIO, Maria del 
Pilar Baptista Lucio. Metodologia de Pesquisa. Cap 4; p. 381. 
 
Aula 11 (à distância) - 28/09/2017 
Atividade 3: a partir do problema de pesquisa elaborado na atividade 2, selecione e leia 
10 textos que se relacionem com a temática escolhida. Escreva uma revisão de literatura 
(com no máximo 4 mil palavras) sobre essa temática com base nesses textos. 
 
Aula 12 (à distância) - 02/10/2017 
Realização da atividade 3 
*Como a atividade 3 demanda maior tempo, duas aulas serão destinadas para sua realização. Nesse 
período, a professora estará disponível para orientações. 
 
Aula 13 (à distância) - 05/10/2017 
Tarefa: envio da atividade 3 para a professora via SIGAA 
 
Aula 14 (presencial individual) - 09/10/2017 
Assunto: avaliação e orientações em relação à atividade 3 
 

Módulo IV 
Aula 15 (presencial) - 16/10/2017 
Assunto: Formulação de hipóteses 
Bibliografia 
SAMPIERI, Roberto Hernández; COLLADO, Carlos Fernández; LUCIO, Maria del 
Pilar Baptista Lucio. Metodologia de Pesquisa. Cap 6; p. 382. 



 
Aula 16 (à distância) - 19/10/2017 
Atividade 4: Elabore as hipóteses da sua pesquisa, relacionando-aa com a revisão de 
literatura e com sua experiência pessoal. O texto deve ter, no máximo, 500 palavras. 
 
Aula 17 (à distância) - 23/10/2017 
Tarefa: envio da atividade 4 para a professora via SIGAA 
 
Aula 18 (presencial individual) - 26/10/2017 
Assunto: avaliação e orientações em relação à atividade 4 
 

Módulo V 
Aula 19 (presencial) - 30/10/2017 
Assunto: Metodologia - concepção ou escolha do desenho de pesquisa 
Bibliografia 
SAMPIERI, Roberto Hernández; COLLADO, Carlos Fernández; LUCIO, Maria del 
Pilar Baptista Lucio. Metodologia de Pesquisa. Cap 7 e 15. 
 
Aula 20 (à distância) - 06/11/2017 
Atividade 5: Elabore a seção metodológica da sua pesquisa. O texto deve ter, no 
máximo, 2000 palavras. 
 
Aula 21 (à distância) - 09/11/2017 
Realização da atividade 5 
*Como a atividade 5 demanda maior tempo, duas aulas serão destinadas para sua realização. Nesse 
período, a professora estará disponível para orientações. 
 
Aula 22 (à distância) - 13/11/2017 
Tarefa: envio da atividade 5 para a professora via SIGAA 
 
Aula 23 (presencial individual) - 16/11/2017 
Assunto: avaliação e orientações em relação à atividade 5 
 

Módulo VI 
 

Aula 24 (presencial) - 20/11/2017 
Assunto: Seleção da Amostra 
Bibliografia 
SAMPIERI, Roberto Hernández; COLLADO, Carlos Fernández; LUCIO, Maria del 
Pilar Baptista Lucio. Metodologia de Pesquisa. Cap 8 e 13. 
 
Aula 25 (à distância) - 23/11/2017 
Atividade 6: Elabore um texto com até 1000 palavras apresentando e justificando sua 
amostra de pesquisa. 
 
Aula 26 (à distância) - 27/11/2017 
Tarefa: envio da atividade 6 para a professora via SIGAA 
 
Aula 27 (presencial individual) - 30/11/2017 
Assunto: avaliação e orientações em relação à atividade 6 



 
Módulo VII 

 
Aula 28 (presencial) - 04/12/2017 
Assunto: Orientações gerais para a elaboração do projeto final de pesquisa 
 
Aula 29 (à distância) - 07/12/2017 
Atividade 7: Elaboração do projeto de pesquisa. 
 
Aula 30 (à distância) - 11/12/2017 
Tarefa: envio da atividade 6 para a professora via SIGAA 
 
Aula 31 (presencial) - 11/12/2017* 
Avaliação do Curso  
 
Aula 32 (presencial individual) - 14/12/2017 
Assunto: avaliação e orientações em relação à atividade 7 
 
 


