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OBJETIVOS:
Geral: Elaborar um projeto de pesquisa científica na área de Biblioteconomia, observando-se as normas
aprovadas pelo Departamento de Biblioteconomia, que resulte na execução do Trabalho de Conclusão do
Curso (TCC) de Biblioteconomia.
Específicos: 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, de acordo com as normas de TCC de
Biblioteconomia. Desenvolver as etapas inerentes à composição de um projeto de pesquisa científica que
propicie a elaboração do TCC de Biblioteconomia.

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.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. Elaboração do projeto de pesquisa
- Delimitação do tema de pesquisa
- Formulação do problema de pesquisa
- Definição dos objetivos da pesquisa (geral e específicos)
- Justificativa da pesquisa
- Procedimentos metodológicos (universo de pesquisa, população, amostra), (Técnicas de coleta e
análise dos dados)

2. Os conceitos, características e estrutura de monografias científicas; Estrutura de relatório de pesquisa
e de artigo científico.
Metodologia:
A concepção de avaliação que baliza o processo de aprendizagem está descrita no Projeto Pedagógico do
Curso de Biblioteconomia (UFES, 2015). A seguir um dos aspectos que balizará a avaliação da
aprendizagem na disciplina Pesquisa em Biblioteconomia:
O objetivo da avaliação formativa é ampliar a percepção do educando sobre as características operativas
do ensino superior, levando-o a compreender as diferentes técnicas de ensino acadêmico, mas também
a agir cooperativamente, respeitando o coletivo e lidando com as próprias limitações e as dos seus colegas
etc. (UFES, 2015, p. 57-58).
Sendo assim, quanto aos instrumentos de avaliação os estudantes deverão apresentar duas versões do
projeto de pesquisa, cujas formas de avaliar ocorrerão de dois modos, a saber:
1 – A primeira versão deverá ser construída a partir de leituras extraclasse, aulas expositivas, orientação
coletiva e/ou individual, o que exigirá a presença ativa do estudante em sala de aula.
2 – A segunda versão deverá ser construída a partir de leituras extraclasse, orientação individual,
presencial e não presencial e recomendações da banca de qualificação.
Enfim, o processo avaliativo constituir-se-á de duas médias parciais que poderão variar entre 0,0 e 10,0
pontos a serem obtidas mediante as formas descritas.
Ao final do semestre letivo as duas médias serão somadas cujo total após a somatória final será dividido
por dois resultando na nota final obtida pelo estudante na disciplina.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM:
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: Primeira versão do Projeto de Pesquisa e versão final do Projeto de
Pesquisa.
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