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Objetivo geral: 

- Apresentar os elementos necessários à elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso  
 
Objetivos Específicos: 
 
- Revisão geral das normas técnicas de apresentação de trabalho científico; 
Apresentar os elementos fundamentais de um artigo científico; 
-Apresentar os elementos fundamentais de uma monografia; 
-Contribuir com reflexões sobre a escolha do tema 
-Contribuir para a elaboração do trabalho escolhido pelo aluno: artigo ou monografia 
-Auxiliar na elaboração do projeto de pesquisa: projeto de artigo e projeto de pesquisa da monografia: escolha 
de tema, bibliografia, etc. 

  
 

 

Elementos teórico-metodológicos da elaboração de um artigo científico. Elementos teórico-metodológicos de 
um trabalho de conclusão de curso (monografia). Análise de trabalhos na área escolhida (língua, literatura ou 
latim). Escolha de tema do artigo ou monografia. Coleta de referências bibliográficas para o trabalho. 
Apresentação de um projeto de pesquisa a ser desenvolvido na disciplina TCC 2. Direitos humanos, 
diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional. Educação ambiental. 

 

 

1ª parte: aspectos gerais 
 
a) As normas técnicas de apresentação de trabalho científico-acadêmico; 
b) Enfoques da pesquisa: positivismo, fenomenologia e dialética; 
c) Abordagens da pesquisa: qualitativa e quantitativa; 
d)  Métodos de pesquisa: dedução e indução; 
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_____ /______/ ________ 

_______________________________ 

Carimbo e assinatura do Coordenador do Curso 

 

_____/ ______ / ________ 

____________________________ 

Carimbo e assinatura do Diretor da 

Unidade Acadêmica  
(que oferece o componente curricular) 

e) Técnicas de pesquisa: entrevista, observação, questionário e formulário.; 
f)  Procedimentos de pesquisa: pesquisa bibliográfica, documental e de campo; 
g) O artigo científico: estrutura, escolha temática, leitura de exemplos da área; 
h)  O projeto de pesquisa: estrutura e elementos temáticos fundamentais; 
i) A monografia: elementos estruturais e temáticos fundamentais. 
 
2ª parte: a escolha e elaboração do TCC- parte inicial 
 
a) Escolha do tema; 
b) Levantamento de hipótese(s); 
c) Levantamento bibliográfico; 
d) Apresentação de um plano de trabalho contendo o tema, hipóteses iniciais, a bibliografia básica e 
o cronograma de trabalho. 
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