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EMENTA

Ciência: senso comum e ciência, tipos de conhecimento, método científico, ciência e espírito científico. Introdução

ao planejamento da pesquisa científica: finalidades, tipos, etapas e projeto de pesquisa. Método: quantitativo e

qualitativo, limites e possibilidades. Leitura e interpretação de textos: análise bibliográfica e documental. Roteiros

de análise. Definições metodológicas: tipologia, universo, amostragem, seleção de sujeitos. Cronograma. Coleta

de dados. Elementos da redação de trabalhos científicos e tecnológicos. Normalização. Elaboração de projeto de

pesquisa.

OBJETIVOS

GERAL: Fundamentar as bases metodológicas para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso

(TCC), capacitando o estudante para a elaboração do seu projeto de pesquisa.   

ESPECÍFICOS:

Proporcionar ao estudante a compreensão das diferentes abordagens e publicações que

fundamentam o conhecimento científico;

Capacitar o estudante para a elaboração de documentos técnicos/científicos;

Auxiliar o estudante na definição do tema e objeto de estudo do TCC a ser desenvolvido;

Possibilitar ao estudante o desenvolvimento acompanhado das etapas quem envolvem a elaboração

de um projeto de pesquisa em moldes científicos, cujos resultados poderão fundamentar a atividade

projetual do TCC.



CONTEÚDO PROGRAMATICO

UNIDADE 1

Considerações iniciais sobre ciência e metodologia da pesquisa científica. Introdução ao planejamento

da pesquisa científica. Normalização: formatação, citações e referências bibliográficas.

Definição e Delimitação do tema e formulação do problema. .   

Justificativa e objetivos da pesquisa.

Procedimentos metodológicos.

UNIDADE 2

Pesquisa bibliográfica preliminar e elaboração do PROJETO DE PESQUISA PARA

DESENVOLVIMENTO DO TCC

Formalização do Projeto de Pesquisa para o TCC atendendo à resolução 001/2018. 

APRESENTAÇÃO DE SEMINÁRIO DE PROJETO DE PESQUISA COM PARTICIPAÇÃO

COLABORATIVA DOS ORIENTADORES. 

METODOLOGIA DE ENSINO

A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas teóricas e práticas com orientações direcionadas a

pesquisa individual de cada aluno, apoiadas em recursos audiovisuais e computacionais, bem como

estabelecendo um ensino-aprendizagem significativo. Aplicação de trabalhos individuais, apresentações de

seminários e lista de exercícios. Como a utilização dos recursos do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA. As

aulas expositivas teóricas irão utilizar os recursos didáticos; Estudo dirigido de textos indicados na bibliográfia

básica; Orientação coletiva continuada; Acompanhamento individual do projeto de pesquisa do estudante através

de ficha de roteiro supervisionada pelo professor orientador do TCC. 

RECURSOS DIDÁTICOS

[ x] Quadro

[ x] Projetor

[x ] Vídeos/DVDs

[ x] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[x ] Equipamento de Som

[ x] Laboratório

[x ] Softwares² - pacote do Office. Autocad. Sketchup. Revit.

[ ] Outros³

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

O processo de avaliação é contínuo e centrado no processo de aprendizagem, retratado através do

desenvolvimento orientado das etapas do projeto de pesquisa.  As notas terão valor  de 0 a 20 e a média

semestral corresponderá  ao somatório das notas atribuídas à cada etapa da elaboração do projeto de

pesquisa. O percentual máximo de faltas permitido corresponde a 25% do total de aulas ministradas no

semestre.   O processo de avaliação é contínuo e cumulativo; O aluno que não atingir 70% do desempenho

esperado fará Avaliação Final. O resultado final será composto do desempenho geral do aluno.
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OBSERVAÇÕES

FÓRMULA DE CÁLCULO DA PONTUAÇÃO:

MS=U1+U22≤100

Média para aprovação: ≥ 70 pontos

Média para a aprovação na prova final: ΣMS e AF /2 ≥ 50.

Onde:

MS = Média do Semestre ≤ 100

AF = Atividade Final

Reposição: Sobre reposição, a Resolução ad referendum n° 31, de 21 de novembro de 2016 em seu anexo que

dispõe sobre o Regimento Didático dos Cursos Superiores Presenciais e a Distância do IFPB, art. 38 diz:

III - O instrumento de reposição de avaliação não se aplica a avaliação final, trabalhos práticos, visitas técnicas,

atividades de campo e os seminários.

Avaliação final: Diante da impossibilidade de aplicação de uma prova final devido a especificidade da disciplina, a

média que o aluno obter na disciplina, será repetida na final, nos casos dos alunos que não alcançaram média

igual ou maior do que 70, e alcançou média para ir para a final.
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