
Ementa :
Monografia:  Conceitos,  características  e  estrutura.  Tipos  de  monografias.  Estudo  das  técnicas
utilizadas  pelo  aluno  na elaboração de uma monografia.  Planejamento  e elaboração  de plano  de
estudo.

Programa :

Unidade I:  As diferentes  modalidades de trabalho de conclusão de curso.
No final da unidade o aluno deverá estar apto à:
Saber discernir as modalidades de TCC na graduação é na pós-graduação.

Unidade II – A pesquisa na graduação
No final da unidade o aluno deverá estar apto à:
Planejar e elaborar as etapas do projeto de pesquisa ou plano de estudo que originará o Trabalho de
Conclusão do Curso.

Unidade III – A elaboração do artigo cientifica
No final da unidade o aluno deverá estar apto à:
Identificar as etapas de elaboração de um artigo e submissão a um periódico;

Unidade IV – O estado da arte da pesquisa em Biblioteconomia no Brasil.
Objetivo da Unidade:
Detalhar as pesquisas desenvolvidas na área no Brasil, e as tendências para o futuro. 

Unidade V - Planejamento e elaboração de projeto de pesquisa em Biblioteconomia 
No final da unidade o aluno deverá estar apto à:
Desenvolver e finalizar o referencial teórico para elaboração do TCC.
Estabelecer as parcerias e orientações.

Unidade  VI  –  A  pesquisa  na academia  e  na iniciativa  privada.  A  pesquisa  de mercado  e  a
pesquisa de opinião.

Estratégias de Ensino-Aprendizagem:
Aulas expositivas dialogadas, leitura de textos com realização de atividades relacionadas,discussão
sobre o tema com o respectivo orientador e elaboração do projeto de pesquisa que originará o TCC.

Recursos Didáticos:
Datashow, quadro, pincéis, textos e capítulos de livros

Avaliação:
A avaliação consistirá na entrega da versão final do projeto de pesquisa ou plano de estudo. E na
apresentação de seminários com os textos indicado pelo professor.

Critérios para pontuação do projeto:
Importância e utilidade do tema/problema de pesquisa;
Viabilidade e exequibilidade do anteprojeto (intelectual, ética, financeira e a autorização da
instituição – quando for o caso e aceite do professor);
Correção ortográfica, sintática e conceitual;
Adequação do tema aos métodos e técnicas;
Normalização.
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Critérios para pontuação do seminário:

Postura e apresentação do tema;
Leitura de outras obras do mesmo assunto;
Sintonia do grupo;
Segurança do que está apresentando.

OBS: Para apresentação do seminário será indicado artigo que não consta na bibliografia 
básica.

Bibliografia Básica:
CARDOSO, Teresa: ALARÇÃO, Isabel;  CELORICO, Jacinto Antunes.  Revisão da literatura e
sistematização do conhecimento. Porto-Portugal: Porto Editora, 2010.

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia científica. 6. ed.
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. xii, 162 p

DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. 2.ed. São Paulo: Atlas, 1987. 118 p.

GOLDENBERG,  Mirian.  A  arte  de  pesquisar:  como  fazer  pesquisa  qualitativa  em  ciências
sociais. 7. ed. - Rio de Janeiro: Record, 2003. 107 p. 

LIMA, Manolita Correia. Monografia: a engenharia da produção acadêmica. São Paulo: Saraiva,
2004. 210 p.

KERLINGER, Fred N. Metodologia da pesquisa em ciências sociais: um tratamento conceitual.
São Paulo: EDUSP, 1980.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde.
10. ed. São Paulo: Hucitec, 2007. 406 p. 

MINAYO,  Maria  Cecília  de  Souza.  Pesquisa  social:  teoria,  método  e  criatividade.  19.  ed.  -
Petropolis: Vozes, 2001.

MUELLER,  Suzana  Pinheiro  Machado  (Org.).  Métodos  para  a  pesquisa  em  ciência  da
informação. Brasília: Thesaurus, 2007. 190 p. (Série ciência da informação e da comunicação.)

REY, Luís.  Planejar e redigir trabalhos cientificos.  2. ed. rev. e ampl.  -  Sao Paulo:  Edgard
Blucher, 1993. 318p.

SEVERINO,  A.J.  Metodologia do trabalho científico.  22 ed.  revista e ampliada.  São Paulo:
Cortez, 2002.

THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. 14. ed. aum. São Paulo: Cortez, 2005. 132 p.

OBS: O aluno deverá adquirir as seguintes normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas:
NBR 14724:2011 Informação e documentação - Trabalhos acadêmicos. 
NBR 10520:2002 Informação e documentação - Apresentação de citações em documentos.
NBR 6023:2002 Informação e documentação. Referencia - Elaboração
Aprovada no departamento em 15-04-2014






