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CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍCIDAS E ECONÔMICAS 
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    CURSO DE BIBLIOTECONOMIA 
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1 IDENTIFICAÇÃO 
 

Disciplina: Pesquisa em Biblioteconomia       

Código: BIB 04994 CHS: 60 horas Créditos: 04 

Pré-requisito: BIB03902 – Métodos e  Técnicas de Pesquisa | BIB03906 -- Estudo de Usuários 

Período: 2016-1 

Oferta: 8º período (2ª feira - 18h-20h | 5ª feira 20h-22h) 

Professora: Dulcinea Sarmento Rosemberg 

E-mail: <dsrosemberg@globo.com>  

 
PLANO DE ENSINO 

2 EMENTA 
 
Monografia: conceitos, características e estrutura. Tipos de monografias. Estudo das técnicas que podem ser utilizadas 
para elaboração de uma monografia. Planejamento e elaboração de um plano de estudo. 

 
3 OBJETIVOS 
 
3.1  Geral 
 

 Elaborar um projeto de pesquisa científica na área de Biblioteconomia, que resulte na execução do Trabalho de 
Conclusão do Curso (TCC) de Biblioteconomia, observando-se as normas aprovadas pelo Departamento de 
Biblioteconomia da Ufes. 

  
3.2  Específicos 
 

 Identificar os conceitos, características e estrutura de monografia científica;  

 Conhecer as tipologias de monografias científicas, especialmente, de relatório de pesquisa  
e de artigo científico;  

 Desenvolver as etapas inerentes à composição de um projeto de pesquisa que  
resulte na elaboração do TCC de Biblioteconomia.  

 
4  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
4.1 Os conceitos, características e estrutura de monografias científicas; 
4.2 Estruturação de projeto de pesquisa; 
4.3 Estrutura de relatório de pesquisa e de artigo científico; 
4.4 Elaboração de projeto de pesquisa na área de Biblioteconomia. 
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5  METODOLOGIA  
 
5.1        Recursos de Ensino-Aprendizagem  
 

 Aulas expositivas.  

 Rodas de conversas. 

 Orientação coletiva e individual. 

 
 
5.2 Atividades Discentes 

 

 Leitura das normas de Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) de Graduação em Biblioteconomia da Ufes. 

 Estudos dirigidos envolvendo cada uma das etapas do projeto de pesquisa. 

 Análise e descrição de projetos e relatórios de pesquisa (TCC).  

 Elaboração do projeto de pesquisa. 

 
6 AVALIAÇÃO 
 
O processo avaliativo constituir-se-á de duas notas parciais a serem obtidas mediante as estratégias a seguir 
apresentadas, cujo total após a sua somatória será dividido por dois resultando na média parcial e, posteriormente, na 
nota final.  

 
Estratégias de Avaliação Valoração 

1 - Primeira versão do projeto de pesquisa. 00 a 10,0 

2 - Versão final do projeto de pesquisa.  00 a 10,0 

 
 

7 BIBLIOGRAFIA  
7.1 Básica  
 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.  
 
MACEDO, N. D. de. Iniciação à pesquisa bibliográfica: guia de estudante para 
fundamentação do trabalho de pesquisa. 2. ed. São Paulo: Loyola, 1996. 
 
MUELLER, S. P. M. (Org.). Métodos para a pesquisa em ciência da informação. Brasília, DF, 
Thesaurus, 2007.  
 

6.2 Complementar 
 
APPOLINÁRIO, F. Dicionário de metodologia científica: um guia para a produção do conhecimento científico. São Paulo: 
Atlas, 2004.  
 
FERRAZ, M. C.C. O valor dos trabalhos de conclusão de curso para o ingresso profissional da informação nas empresas. 
Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte, v. 8, n. 1, p. 88-95, jan./jun. 2003. 
 
OLIVEIRA, E. F. T. de. Revendo o debate quantidade-qualidade: tendências da pesquisa na biblioteconomia e ciência da 
informação. Transinformação, Campinas, v. 15, n. 1, p. 53-62, jan./abr. 2003.  
 
PASSOS, E.; KASTRUP, V.; ESCÓSSIA, L. (Org.). Pistas do método da cartografia: pesquisa-intervenção e produção de 
subjetividade. Porto Alegre: Sulina, 2009.  
 
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. revista e ampliada. São Paulo: Cortez, 2002.  
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8 CRONOGRAMA 
 
AULA1 DATA CONTEÚDO PROGRAMÁTICO2  

MARÇO = 18h/aula 

1ª 03/03 Apresentação e funcionamento da disciplina e elaboração do perfil do grupo. 

2ª 07/03 Os conceitos, características e estrutura de monografias científicas. 

3ª 10/03 Estruturação de projeto de pesquisa: tema de pesquisa. 

4ª 14/03 Estruturação de projeto de pesquisa: tema de pesquisa. 

5ª 17/03 Estruturação de projeto de pesquisa: justificativa do tema da pesquisa. 

6ª 21/03 Estruturação de projeto de pesquisa: justificativa do tema da pesquisa. 

7ª 24/03 Estruturação de projeto de pesquisa: revisão de literatura. 

8ª 28/03 Estruturação de projeto de pesquisa: revisão de literatura. 

9ª 31/03 Estruturação de projeto de pesquisa: finalização da primeira etapa do projeto de pesquisa.  

ABRIL = 12h/aula 

 04/04 Feriado – Dia de Nossa Senhora da Penha 

10ª 07/04 Estruturação de projeto de pesquisa: contextualização e enunciação do problema de pesquisa. 

11ª 11/04 Estruturação de projeto de pesquisa: contextualização e enunciação do problema de pesquisa. 

12ª 14/04 Estruturação de projeto de pesquisa: procedimentos metodológicos. 

13ª 18/04 Estruturação de projeto de pesquisa: procedimentos metodológicos. 

 21/04 Feriado - Tiradentes 

14ª 25/04 Estruturação de projeto de pesquisa: orientação coletiva do projeto de pesquisa 

15ª 28/04 Estruturação de projeto de pesquisa: aula de revisão 

MAIO = 14h/aula  

16ª 02/05 Estrutura de relatório de pesquisa e de artigo científico. 

17ª 05/05 Estruturação de projeto de pesquisa: orientação individual do projeto de pesquisa. 

18ª 09/05 Estruturação de projeto de pesquisa: orientação individual do projeto de pesquisa. 

19ª 12/05 Estruturação de projeto de pesquisa: orientação coletiva do projeto de pesquisa. 

20ª 16/05 Estruturação de projeto de pesquisa: apresentação da primeira versão do projeto de pesquisa. 

21ª 19/05 Estruturação de projeto de pesquisa: aula de revisão da primeira versão do projeto de pesquisa.  

 23/05 Feriado – Colonização do Solo Espírito Santense.  

 26/05 Feriado – Corpus Christi 

22ª 30/05 Estruturação de projeto de pesquisa: apresentação da versão final do projeto de pesquisa. 

JUNHO = 18h/aula 

23ª 02/06 Estruturação de projeto de pesquisa: orientação coletiva da versão final do projeto de pesquisa. 

24ª 06/06 Estruturação de projeto de pesquisa: orientação individual da versão final do projeto de 
pesquisa. 

25ª 09/06 Estruturação de projeto de pesquisa: apresentação da versão final do projeto de pesquisa. 

26ª 13/06 Estruturação de projeto de pesquisa: orientação coletiva da versão final do projeto de pesquisa. 

27ª 16/06 Estruturação de projeto de pesquisa: orientação individual da versão final do projeto de 
pesquisa. 

28ª 20/06 Estruturação de projeto de pesquisa: apresentação da versão final do projeto de pesquisa. 

29ª 23/06 Estruturação de projeto de pesquisa: orientação individual da versão final do projeto de 
pesquisa. 

29ª 27/06 Estruturação de projeto de pesquisa: orientação individual da versão final do projeto de 
pesquisa. 

30ª 30/06 Último dia de aula:3 avaliação, divulgação de resultados da disciplina e marcação de data da 
entrega da versão final do projeto de pesquisa para as/os discentes que não obtiveram nota final 
= 7,0 na versão final do projeto de pesquisa.  

                                            
1 Total de Carga Horária Semestral = 62h. 
2
 O conteúdo programático será detalhado e registrado no Diário de Classe conforme estabelecido pela Pró-Reitoria de Graduação 

da Ufes, a ser enviado semanalmente aos discentes via e-mail utilizando-se o Portal do Professor.  
3 O último dia de aula conforme calendário acadêmico será no dia 05/07/2016. 
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