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EMENTA 

Projeto de pesquisa. Elementos do projeto. Normas ABNT. Formatação de trabalhos Científicos.  

 

OBJETIVO GERAL 

. Desenvolver a primeira fase do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC - I, elaborado com 

supervisão de um Professor-Orientador, possibilitando ao aluno a  prática em pesquisa, por meio da 

execução do projeto de pesquisa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Orientar o acadêmico no desenvolvimento do projeto de pesquisa.  

 

CONTEÚDO 

Unidade I - Projeto de pesquisa 

1.1 Seleção do tema de pesquisa 

1.2 Leitura da bibliografia relacionada 

1.3 Justificativa 

1.4 Levantamento do problema 

1.5 Construção de hipóteses 

1.6 Escolha da metodologia 

1.7 Elaboração do cronograma 

Unidade II – Ética em pesquisa 

Orientações sobre a submissão do projeto de pesquisa (envolvendo seres humanos) no Comitê de 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 



 

ética da UniRV. 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

UNIDADE I - Teórica 

1. Leitura dirigida: individual ou coletiva;  

2. Resumo no quadro; Exposição audiovisual (Data show – Retroprojetor); 

3. Seminários científicos; Explicação – verbal. 

4. Todo o documento como ata de acompanhamento e o termo de compromisso deverão ser 

preenchidos pelo COMPUTADOR e assinado. Isso acontecerá em virtude da dificuldade que a 

secretaria encontra na leitura de algumas letras. 

5. Ficha de acompanhamento: a ATA DE ACOMPANHAMENTO. A mesma deverá ser 

preenchida pelo orientador na presença do orientado no final de cada orientação. Além disso, 

os professores de TCC ficarão responsáveis em recolher essa ata e repassar para o Núcleo 

de TCC até a última sexta-feira de cada mês. Sendo assim, o arquivo da ata esta composto 

para o preenchimento de quatro dias, o que equivale a um mês de orientação. Se o professor 

estiver encontrado dificuldade para recolher esse material nos dias previsto, por favor, entrar 

em contato com o Núcleo de TCC. 

6. Temo de compromisso: esse documento deverá ser repassado para os alunos e deverá ser 

entregue pelo professor de TCC para o Núcleo, impreterivelmente no final do primeiros mês 

de aula. 

7. Declaração de legitimidade: esse documento deve constar nos ANEXOS como comprovação 

da autoria do trabalho. 

8. Vale ressaltar que é de fundamental importância a presença do orientador nos horários 

marcados para orientação. Caso não seja possível a realização da orientação no dia, o 

orientador deverá comunicar com antecedência de no mínimo um dia o seu orientado e deverá 

acontecer a reposição desse horário de orientação. Em relação a falta nos dias de orientação 

do aluno, o orientador tem o direito de subtrair pontos na ficha de avaliação. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

O acadêmico deverá apresentar o projeto de pesquisa perante banca julgadora, escolhida em comum 

acordo com seu orientador. O orientador e a banca avaliarão o projeto. 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4a ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

PRODANOV, C. C. e FREITAS, E.C. Metodologia do trabalho científico [Recurso Eletrônico] 2.ed. –

Novo Hamburgo: Feenale, 2013. Sistema requerido: Adobe Acrobat Reader. Modo de acesso: 



 

<www.feevale.br/editora 

UNIVERSIDADE DE RIO VERDE. Normas e padrões para elaboração de trabalhos acadêmicos. 

2005. Disponível em: www.fesurv.br 

 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS-NBR 10520. Informação e documentação - 

citações em documentos – apresentação. Rio de janeiro, ago. 2002. 

 

Aprovado pelo Conselho da Faculdade em: _______/_______/_______ 

 

 

Assinatura e carimbo da Direção da Faculdade 

 

http://www.fesurv.br/

