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Disciplina: Pesquisa em Biblioteconomia Código: BIB 04994  

Pré-requisito:  BIB10088 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA. BIB10090 

ESTUDOS DE USUÁRIOS 

Carga Horária Semestral: 

60h 

 

Créditos:04 Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

60h - -  

 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. 
 

 

Objetivo 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. 

 

 

  Objetivos 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. 
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 Conteúdo Programático   

 

                     UNIDADE I 

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. 

 Referencial teórico. 

 Procedimentos metodológicos (universo de pesquisa, população, amostra), (Técnicas de 
coleta e análise dos dados)  

 Referências 
 

2. OS CONCEITOS, CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DE MONOGRAFIAS CIENTÍFICAS; 
ESTRUTURA DE RELATÓRIO DE PESQUISA E DE ARTIGO CIENTÍFICO. 

 

UNIDADE II 

1. Orientação para desenvolvimento do pré-projeto de pesquisa para elaboração do TCC 

 
 

 

Metodologia   

Aulas síncronas (50 horas) com conteúdo teórico-conceitual referente as etapas de elaboração do 
projeto de pesquisa e orientação para o desenvolvimento do pré-projeto de pesquisa para 
elaboração do TCC por meio da plataforma Google Meet.  
Atividades assíncronas (10 horas) – atividades direcionadas para o desenvolvimento do pré-projeto 
de pesquisa para elaboração do TCC por meio do AVA.  
 

 Recursos 

 Textos indicados na bibliografia e disponibilizados através meio digital (AVA); 

 AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) para as aulas assíncronas; 

 Meet (canal de transmissão ao vivo para as aulas síncronas); 

 Portal do professor/aluno, AVA e e-mail para comunicados e informações. 
 

 Atividades discentes 

 Aulas expositivas dialogadas via Meet  
 Leitura via AVA e discussão de textos via AVA e Meet, 
 Orientações do projeto via Meet  

 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS 
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMIA 

 

 

 As aulas assíncronas (gravação de vídeo) e atividades realizadas via AVA  
 

Dias e horários das aulas síncronas referente a unidade 1: Segunda-feira    20:15 a 21:15h – Meet 
                                                                                                          Quarta-feira       18:45 a 19:45h – Meet 
Dias e horários das aulas síncronas referente a unidade 2: Segunda-feira    20:00 a 22:00h – Meet 
                                                                                                          Quarta-feira       18:00 a 20:00h – Meet 

Link do meet para as aulas síncronas:  https://meet.google.com/lookup/caae6hnsa4 
 
 Sobre utilização de imagens 
 
1. As atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que 
se destina essa disciplina específica, facultando-se ao aluno seu direito de não ser gravado ou 
filmado, mediante expressa manifestação; 
 
2. Haverá durante a própria transmissão das atividades síncronas, o alerta escrito e verbal de que é 
proibida a utilização das imagens sem expressa autorização (BORDAS, 2020). 
 
3.Não está autorizada a divulgação em qualquer mídia da imagem, voz ou produto do trabalho do 
professor apresentado em aulas síncronas ou assíncronas. 
 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem   

 
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, em meio virtual (aulas síncronas e assíncronas via AVA-UFES) e 
recomendações do orientador, e terá como resultado a primeira versão do projeto, contendo a capa, 
folha de rosto, introdução (com tema, problema, objetivos e justificativa), referências dos textos que 
foram utilizados para desenvolver a primeira parte do projeto e levantamento bibliográfico para a 
próxima etapa do projeto. 
 
 2 – A segunda versão deverá ser construída a partir de leituras extraclasse, orientação coletiva e/ou 
individual, em meio virtual (aulas síncronas e assíncronas via AVA-UFES) e recomendações do 
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orientador, e terá como resultado a versão final do projeto (da capa até anexos/apêndices)  
 
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.  
 
Lembre-se: 

Cumpra os prazos de entrega dos trabalhos e atividades propostas. Atividades entregues depois do 
prazo sofrerão perda na pontuação; 

O aluno tem direito a faltar até 25% da CHS da disciplina; 

Faltas e atrasos 
Cada falta representa 2 CHS da disciplina; 

O aluno que tiver faltas superiores a 25% e ausência às avaliações estará REPROVADO por falta. 

Prova final e avaliações finais 
Ao final da disciplina a aprovação ou reprovação estará condicionada aos critérios que se seguem: 
 Se falta >= 25% da CHS da disciplina – Reprovado por falta 
 Se a MÉDIA DOS TRABALHOS >= 7,0 – Aprovado sem necessidade de prova final. 
 Se Média < 7,0 – Prova final 
Os critérios que definem a necessidade de Prova Final são os seguintes: 
 Se MÉDIA FINAL >= 5,0 – Aprovado. 

 Se MÉDIA FINAL inferior a 5,0 – Reprovado. 

 

Bibliografia básica   

 BOOTH, W. C.; COLOMB, G. G.; WILLIAMS, J. M. A arte da pesquisa. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes,  
2005. 
 GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
 GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
 

 

Bibliografia complementar   

 
ANDRADE, Maria Margarida de; MARTINS, João Alcino Andrade (Colab.). Introdução à metodologia 
do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
CARVALHO, Maria Cecilia Maringoni de (Org.). Construindo o saber: metodologia científica: 
fundamentos e técnicas. 22. ed. rev. e atual. Campinas, SP: Papirus, 2010.  
FLICK, Uwe. Desenho da pesquisa qualitativa. Porto Alegre, RS: Bookman: Artmed, 2009.  
MARTINS, Gilberto de Andrade; THEÓPHILO, Carlos Renato. Metodologia da investigação científica 
para ciências sociais aplicadas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  
MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 25. ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 
MUELLER, S. P. M. (Org.). Métodos para a pesquisa em Ciência da informação. Brasília, DF, 
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Thesaurus, 2007. 
 

 
BIBLIOGRAFIA ADOTADA PARA ADEQUAÇÃO AO EART (Art. 5º, § 2º, da Resolução nº 30/2020) 
 
ALYRIO, Rovigati Danilo. Métodos e técnicas de pesquisa em administração. volume único. - Rio de 
Janeiro: Fundação CECIERJ, 2009. 281p. Disponível em: 
http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/191572 Acesso em: 01/09/2020 

 
Duhá, Lose, Alícia; LOSE, Lívia Borges Souza Magalhães.  Metodologia do trabalho científico: 
elaboração de projeto.  Salvador: UFBA, Faculdade de Educação, Superintendência de Educação a 
Distância, 2019. Disponível em: 
file:///C:/Users/rache/OneDrive/Documentos/departamento/Pesquisa/oficiais/eBook%20-
%20Metodologia%20do%20Trabalho%20Cientifico%20-%20elaboracao%20de%20projeto.pdf 
 
LEITE, Fabiana Calçada de Lamare; POSSA, André Dala. Metodologia da pesquisa científica. – 2. ed. 
rev. Florianópolis: IFSC, 2013. 91p. Disponível em: 
http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/204762 Acesso em: 02/09/2020. 
 
SILVEIRA, Cláudia Regina. Metodologia da pesquisa. 2.ed. rev. atual. Florianópolis: Publicações do IF-
SC, 2011. Disponível em:  
https://www.educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/206318/2/Pos%20Ciencias%20-
%20Metodologia%20da%20Pesquisa%20-%20MIOLO.pdf. 
 
SOUZA, Eloisio Moulin (Org). Metodologias e analíticas em pesquisa organizacional: uma 
abordagem teórico-conceitual. Dados eletrônicos. Vitória: EDUFES, 2014. Disponível em: 
http://repositorio.ufes.br/bitstream/10/939/1/livro%20edufes%20Metodologias%20e%20anal%c3%
adticas%20qualitativas%20em%20pesquisa%20organizacional.pdf  Acesso em: 01 de set. 2020. 
 
Zanella, Liane Carly Hermes. Metodologia de pesquisa. 2. ed.  Florianópolis: Departamento de 
Ciências da Administração:  UFSC, 2013. Disponível em: 
http://arquivos.eadadm.ufsc.br/EaDADM/UAB_2014_2/Modulo_1/Metodologia/material_didatico/L
ivro%20texto%20Metodologia%20da%20Pesquisa.pdf 

 

Obs.: Serão sugeridos novos textos ao longo da disciplina, referentes ao tema de pesquisa a ser 
desenvolvido no TCC, todos disponibilizados de forma online. 

Cronograma programático (previsão) Início das aulas: 09/09/2020 

AULA    CONTEÚDO 

 UNIDADE I 

1 Apresentação das professoras, dos alunos e do Plano de Ensino da disciplina 

2 Biblio Acolhida 

 

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/191572
../../../../../../../../../../Downloads/eBook%20-%20Metodologia%20do%20Trabalho%20Cientifico%20-%20elaboracao%20de%20projeto.pdf
../../../../../../../../../../Downloads/eBook%20-%20Metodologia%20do%20Trabalho%20Cientifico%20-%20elaboracao%20de%20projeto.pdf
http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/204762
http://repositorio.ufes.br/bitstream/10/939/1/livro%20edufes%20Metodologias%20e%20anal%c3%adticas%20qualitativas%20em%20pesquisa%20organizacional.pdf
http://repositorio.ufes.br/bitstream/10/939/1/livro%20edufes%20Metodologias%20e%20anal%c3%adticas%20qualitativas%20em%20pesquisa%20organizacional.pdf
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3 Elaboração do projeto de pesquisa: conceituação 

4 Delimitação do tema de pesquisa  

5 Formulação do problema de pesquisa 

6 Definição dos objetivos da pesquisa (geral e específicos) 

7 Justificativa da pesquisa 

8 Referências  

9 Entrega da primeira versão do projeto  

 Unidade 2 

10 Referencial teórico  

11 Procedimentos metodológicos (universo de pesquisa, população, amostra), (Técnicas de 
coleta e análise dos dados)  

12 Os conceitos, características e estrutura de monografias científicas; Estrutura de 
relatório de pesquisa e de artigo científico. 

 UNIDADE II 

13 Desenvolvimento do pré-projeto de pesquisa para elaboração do TCC 

14 Desenvolvimento do pré-projeto de pesquisa para elaboração do TCC 

15 Desenvolvimento do pré-projeto de pesquisa para elaboração do TCC 

15 Desenvolvimento do pré-projeto de pesquisa para elaboração do TCC 

16 Desenvolvimento do pré-projeto de pesquisa para elaboração do TCC 

17 Desenvolvimento do pré-projeto de pesquisa para elaboração do TCC 

18 Desenvolvimento do pré-projeto de pesquisa para elaboração do TCC 

19 Desenvolvimento do pré-projeto de pesquisa para elaboração do TCC 

20 Desenvolvimento do pré-projeto de pesquisa para elaboração do TCC 

21 Desenvolvimento do pré-projeto de pesquisa para elaboração do TCC 

22 Desenvolvimento do pré-projeto de pesquisa para elaboração do TCC 

23 Desenvolvimento do pré-projeto de pesquisa para elaboração do TCC 

24 Desenvolvimento do pré-projeto de pesquisa para elaboração do TCC 

25 Desenvolvimento do pré-projeto de pesquisa para elaboração do TCC 

26 Desenvolvimento do pré-projeto de pesquisa para elaboração do TCC 

27 Desenvolvimento do pré-projeto de pesquisa para elaboração do TCC 

28 Desenvolvimento do pré-projeto de pesquisa para elaboração do TCC 

29 Entrega da segunda versão (versão final) do projeto. 
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30 Avaliação da disciplina e entrega dos resultados. 

31 PROVA FINAL 
 

Obs: O cronograma acima pode sofrer mudanças ao longo do semestre letivo.  

          Encerramento das aulas: 14/12/2020    

 

 


