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PROGRAMA DA DISCIPLINA  TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

 
I. IDENTIFICAÇÃO 

 
UNIDADE ACADÊMICA: FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

 
CURSO: ODONTOLOGIA 

DISCIPLINA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

CARGA HORÁRIA SEMANAL:   1 horas CARGA HORÁRIA TOTAL: 16 HORAS 

Período: 9º 

SEMESTRE: 1º  

TURNO: matutino 

Turma: Total 

 
PROFESSORES:  
Érica Miranda de Torres 
João Batista de Souza 
 
II. EMENTA:  Aprimoramento das competências inerentes ao método de investigação científica. Aplicação prática dos conteúdos vivenciados 

nas disciplinas de Metodologia Científica I, II e III ao tema de interesse para desenvolvimento do trabalho científico. Elaboração do Trabalho de 
Conclusão de Curso pelo discente sob orientação docente. 
 
III. OBJETIVO GERAL: 
 elaborar o trabalho de conclusão de curso, sob a orientação de um professor, exercitando as etapas do processo de 

desenvolvimento do trabalho científico.. 

 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
- Exercitar as etapas envolvidas no processo de investigação científica, como: formulação do problema; levantamento bibliográfico; projeto 
de pesquisa; obtenção, análise e interpretação dos dados. 
- Estimular a consulta à bibliografia especializada e proporcionar o aprimoramento da capacidade de leitura e interpretação crítica dos textos 
científicos. 
- Aprofundar os conhecimentos do aluno na área de interesse, estimulando a formulação de questões e proposta de soluções. 
- Elaborar e entregar um relatório de atividades para registro oficial do andamento do trabalho de conclusão de curso junto à disciplina. 

 
V. CONTEÚDO:  
Formulação do problema de pesquisa. 
Levantamento bibliográfico. 
Elaboração e execução do projeto de pesquisa. 

 
VIII. BIBLIOGRAFIA BÁSICA/ COMPLEMENTAR  
 BÁSICA: 
ESTRELA, C. Metodologia científica: Ciência, ensino e pesquisa. 2. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2005. 794 p. 
HULLEY, S.B. et al. Delineando a pesquisa clínica: uma abordagem epidemiológica. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 374p. 
MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 315 p. 
 
COMPLEMENTAR: 
MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Metodologia do trabalho científico: Procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, 
publicações e trabalhos científicos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 219 p. 
MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Técnicas de pesquisa: Planejamento e execução de pesquisas; amostragens e técnicas de pesquisa; 
elaboração, 
análise e interpretação de dados. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 282 p. 
Referencial teórico-bibliográfico selecionado pelos alunos referente a cada Trabalho de Conclusão de Curso. 
Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso da FO/UFG. 
Normas da revista especializada indexada selecionada pelo orientador para elaboração do trabalho. 
Outras fontes selecionadas pelo professor orientador de acordo com a necessidade e pertinência. 

  


