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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

1 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. 

 

2 PROPOSTA DA DISCIPLINA 

Elaborar um projeto de pesquisa científica situado no âmbito da Biblioteconomia, 

conforme as normas aprovadas pelo Departamento de Biblioteconomia visando a levar 

o aluno à execução do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) de Graduação em 

Biblioteconomia da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). 

 

3 PROPOSTAS DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 Aplicar o conteúdo da  disciplina Métodos e Técnicas de Pesquisa;    

 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 
científica de acordo com as diretrizes estabelecidas para a elaboração da 
monografia cietífica. 

 

 

 



4 CONTEÚDO PRAGMÁTICO 

UNIDADE 1 
 

Os conceitos, características e 
estrutura de monografias científicas. 

UNIDADE 2 
 

Tipologias de monografias científicas: 
relatóriode pesquisa e artigo 
científico. 

UNIDADE 3 
 

As etapas de projetos e relatórios de 
pesquisas.  

UNIDADE 4 
 
(Tema transversal) 
 

Estruturação de um projeto de 
pesquisa que permita a elaboração de 
um relatório de pesquisa ou de um 
artigo científico. 

 

5 ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

 Leitura das Nomas de Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) de Graduação em 
Biblioteconomia da UFES. 

 Aulas expositivas dialogadas.  

 Leituras e discussões. 

 Reflexões no e com o grupo acerca dos temas escolhidos para fins de definição 
da problemática de pesquisa. 

 Descrição e análise de estruturas de projetos e relatórios de pesquisa.     

 Palestras de alunos de Biblioteconomia que já vivenciaram o processo de 
elaboração do TCC.   

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

6 PROCESSO AVALIATIVO 

As estratégias de avaliação a serem utilizadas permitirão verificar o grau de 
produção do conhecimento a partir das informações adquiridas pelo aluno, bem como 
o seu engajamento, compromisso, atitudes e habilidades em face do processo de 
aprendizagem. Assim, propõe-se utilizar as técnicas de avaliação descritas a seguir.  

UNIDADES DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES VALORAÇÃO 

1, 2 e 3. Prova.  10.0 

4 Projeto de pesquisa. 10,0 

1, 2, 3 e 4  Execícios em sala de aula envolvendo cada uma das 
etapas do projeto de pesquisa.1 

10,0 

 

Ao final ado período letivo as três notas parciais serão somadas e divididas por 
três resultando na média final do discente, Conforme a legislação em vigor o aluno que 
obtiver média 7,0 estará dispensado de reelaborar o Projeto de Pesquisa. 

                                                           
1
 Dependendo da assiduidade, compromisso, entrega das atividades na data acordada 

e participação nas aulas, essa pontuação poderá ser elevada. 



6.1 Critérios de correção das atividades 

a) Fundamentação teórica compatível com a bibliografia apresentada; 
b) Clareza e correção na exposição das ideias e dos argumentos; 
c) Aplicação das normas de redação e de normalização da ionformação; 
d) Entrega no prazo estabelecido por ocasião do acordo entre as partes. 

Com relação ao item 4 referente à versão final do Projeto de Pesquisa, os 
critérios serão os seguintes: 

a) Relevância do tema de pesquisa; 
b) Profundidade da revisão de literatura  e sua compatibilidade com o 

tema/problema a ser investigado; 
c) Grau de coerência interna entre as diversas etapas que devem compor um 

projeto de pesquisa científica; 
 
A data de entrega de cada tarefa será negociada com a turma, entretanto, a 

mesma deverá ser respeitada pelo aluno. Dessa forma, aquele que não entregá-la na 
data previamente acordada poderá ter sua nota reduzida. 
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