
PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

TURMA: 5° período PERÍODO:2020.2 
CURSO: Curso Superior de Tecnologia em Design de Interiores 
COMPONENTE CURRICULAR: TEC.0411 - Metodologia Científica DI – Graduação CARGA HORÁRIA TOTAL:33 h/40 Aulas 
PROFESSOR(A): Roberta Xavier da Costa 

Tópico Unidade 
Aula - 
data Tema Objetivos 

Recursos Didáticos 
Pedagógicos 

Instrumento de 
avaliação Período 

Atividade 
individual/ 
pontuação 

Carga 
Horária 

01 1 
01 – 
03/02 

AULA EXPOSITIVA. DEFINIÇÃO DE 
PESQUISA CIENTÍFICA. TIPOS DE 
PESQUISA. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA.  

GERAL:apresentar a disciplina.  
Definir a importância de pesquisa científica 
ESPECÍFICOS:  
Identificar os tipos de pesquisa cientifica 
Exercitar a pesquisa bibliográfica 
 

-Vídeos; apostilas; 
ebooks; softwares de 
apresentação (prezi e 
power point); 
ferramentas do google 
entre outros 

Quiz 
Semana 1 

01 a 06/02 
10 4 

02 1 02 – 
10/02 

Delimitação do tema e formulação 
do problema 

GERAL:delimitar o tema e formular o tema do TCC 
ESPECÍFICOS: 
- Aplicar conhecimentos de metodologia de pesquisa científica para 
elaborar um texto de delimitação do tema do TCC 
-Acessar bancos de dados acadêmicos de referência e relevância 
para as pesquisas em Design de Interiores 
Desenvolver fichamento para utilizar como ferramenta de estudo 

-Vídeos; apostilas; 
ebooks; softwares de 
apresentação (prezi e 
power point); 
ferramentas do google 
entre outros 

Atividade Semana 2 
08 a 13/02 

20 4 

03 1 

03 – 
17/02 
Quarta 
feira 
de 
cinzas 
 

Nomas bibliográficas. Resolução do 
TCC  

GERAL: conhecer as normas de referências bibliográficas e a 
resolução para o TCC do CSTDI/IFPB.  
ESPECÍFICOS: 
- Aplicar conhecimentos de metodologia de pesquisa científica para 
elaborar um fichamento de acordo com as normas da ABNT 
-Acessar bancos de dados acadêmicos de referência e relevância 
para as pesquisas em Design de Interiores 
Desenvolver fichamento para utilizar como ferramenta de estudo 

-Vídeos; apostilas; 
ebooks; softwares de 
apresentação (prezi e 
power point); 
ferramentas do google 
entre outros 

Atividade 
Semana 3 

15 a 20/02 20 4 

04 1 04 – 
24/02 

Justificativa 
Objetivos da pesquisa 

GERAL: elaborar justificativa para o projeto de pesquisa do TCC. 
Elaborar objetivos para o projeto de pesquisa do TCC 
ESPECÍFICOS: 
Coletar referências bibliográficas acadêmicas para fundamentar o 
TCC 
Definir objetivos de pesquisa em design de interiores 
Analisar em TCCs anteriores os objetivos de pesquisa 

-Vídeos; apostilas; 
ebooks; softwares de 
apresentação (prezi e 
power point); 
ferramentas do google 
entre outros 

Atividade Semana 4 
22 a 27/02 

20 4 

05 1 05 – 
03/03 

Procedimentos metodológicos. 
 

GERAL:Aplicar técnicas de pesquisa para desenvolver o TCC 
ESPECÍFICOS: 
- Entender as etapas do TCC 
- Conhecer resolução do Curso de Design de Interiores para o TCC. 
-- Adequar as etapas da pesquisa ao modelo de artigo da Resolução 
do TCC de Design de Interiores 

-Vídeos; apostilas; 
ebooks; softwares de 
apresentação (prezi e 
power point); 
ferramentas do google 
entre outros 

Atividade Semana 5 
01 a 06/03 

10 4 

06 2 
06 –  

10/03 
Plano Provisório de Assuntos e 
referências Projetuais. Cronograma 

GERAL:Estabelecer tópicos para os assuntos a serem desenvolvidos 
no TCC. Entender como elaborar um cronograma para pesquisa 
ESPECÍFICOS: 
- Pesquisar bibliografia pertinente ao tema do TCC 
- Conhecer os principais autores para o tema em estudo 
Entender a função do cronograma para a pesquisa científica em 
Design de Interiores.  
- Elencar as etapas do TCC e correlacionar com o tempo de estudo 
Contribuir para o aluno estruturar sua metodologia pessoal para 
desenvolver a pesquisa do TCC. 

Vídeos; apostilas; 
ebooks; softwares de 
apresentação (prezi e 
power point); 
ferramentas do google 
entre outros 

Atividade 
Semana 6 
08 a 13/03 10 4 

Finalização da Unidade 1 Total da unidade soma de pontos = 100 pontos 



07 2 
07 –  

17/03 

Formalização 
do Projeto de 
Pesquisa para 
o TCC. 

. GERAL:apresentar um projeto de pesquisa no modelo do artigo que consta na 
resolução do TCC de Design de Interiores. 
ESPECÍFICOS:  
-Capacitar o aluno a desenvolver as estratégias de pesquisa a ser adotadas para o TCC 

Vídeos; apostilas; 
ebooks; softwares 
de apresentação 
(prezi e power 
point); ferramentas 
do google entre 
outros 

Atividade 
Semana 7 
15 a 20/03 10 4 

08 2 08 –  
24/03 

Formalização 
do Projeto de 
Pesquisa para 
o TCC. 

. GERAL:apresentar um projeto de pesquisa no modelo do artigo que consta na 
resolução do TCC de Design de Interiores. 
ESPECÍFICOS:  
-Capacitar o aluno a desenvolver as estratégias de pesquisa a ser adotadas para o TCC 

-Vídeos; apostilas; 
ebooks; softwares 
de apresentação 
(prezi e power 
point); ferramentas 
do google entre 
outros 

Atividade/ 
orientação 
individual 

Semana 8 
22 a 27/03 10 6 

09 2 09 – 
31/03 

Apresentação 
do projeto de 
pesquisa aos 
orientadores 

GERAL:apresentar um projeto de pesquisa no modelo do artigo que consta na resolução 
do TCC de Design de Interiores. 
ESPECÍFICOS:  
-Capacitar o aluno a defender suas propostas e treinar para a defesa do TCC 

-Vídeos; apostilas; 
ebooks; softwares 
de apresentação 
(prezi e power 
point); ferramentas 
do google entre 
outros 

Atividade/ 
orientação 
individual/ 
revisão do 
orientador 

Semana 9 
29/03 a 
01/04 

10 6 

Finalização da Unidade 2  Total da unidade soma de pontos = 100 pontos 

 

PONTUAÇÃO DAS ATIVIDADES INDIVIDUAIS E COLABORATIVAS REALIZADAS NA AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM PONTOS 

FÓRMULA DE CÁLCULO DA PONTUAÇÃO: 

𝑀𝑆 =
𝑼𝟏 + 𝑼𝟐

𝟐
≤ 𝟏𝟎𝟎 

Onde: 

𝑼𝟏 = SOMA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE 1 – AULAS DE 01 A 06 NO METODO DE ATIVIDADE DE ENSINO NÃO PRESENCIAL  

𝑼𝟐 = SOMA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE 2 – AULAS 07 A 09 NO METODO DE ATIVIDADE DE ENSINO NÃO PRESENCIAL (ENTREGA DE ARTIGO NO 
MODELO DO TCC COMO PROJETO DE PESQUISA PARA MATRÍCULA EM TCC NO SEMESTRE LETIVO 2021.1)   

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 

200 

OBSERVAÇÕES: 

1. Atividade Síncrona: uma hora semanal a acontecer nas quartas-feiras letivas das 8h00 as 9h00;  da 1ª a 9ª semanas; 

2. Atendimento aos Estudantes: duas horas semanais nas quartas-feiras letivas das 9h00 as 11h00;  da 1ª a 9ª semanas; 

3. 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. 

4. 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. 

5. O período semanal inicia no dia da aula síncrona e termina no dia anterior a próxima aula síncrona; 

6. Domingos não são contabilizados no período semanal; 

7.  Este Plano Instrucional está sujeito a modificações conforme decisões didático-pedagógicas ou problemas técnicos. 

Assinatura do Docente: 

 
 
Roberta Xavier da Costa 
SIAP 1529299 

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso: 

 

Local/Data da Aprovação: João Pessoa, 29 de janeiro de 2021. 

 


