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CURRÍCULO 2006

9º PERÍODO

DISCIPLINA: TÉCNICAS DE ELABORAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS
CARGA HORÁRIA: 30 HORAS
CÓD: AURB047
EMENTA

Instrumental teórico metodológico para elaboração de planos de trabalho e
desenvolvimento de trabalhos acadêmicos.
OBJETIVOS

Instrumentalizar o estudante de forma que saiba utilizar técnicas e normas internacionais
e nacionais de apresentação de trabalho científico;
-Dar suporte à atividade de Trabalho Final de Graduação e às demais atividades de
pesquisa e extensão do Curso;
-Ampliar as alternativas de técnicas, instrumentos e procedimentos metodológicos a
serem utilizados nos planos de trabalho. Discutir os limites, as vantagens, desvantagens e
as formas mais comuns de combinação coerente dos principais procedimentos
metodológicos.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

I UNIDADE
- Pesquisa bibliográfica: conceitos e tipos, fases, resumos, fichamentos, relatórios, fatos,
leis e teorias.
-Projeto e relatório de pesquisa: noções preliminares, estruturação, apresentação,
objetivos, justificativas, objeto, metodologia, embasamento teórico, cronograma,
orçamento, instrumentos de pesquisa, bibliografia.
II UNIDADE
-Apresentação e discussão acerca do trabalho final da graduação: conceituação, normas,
exigências e possibilidades.
-Ciclos e fases do processo de conhecimento. Escolha do assunto/tema, revisão
bibliográfica, objetivos, definição das variáveis, formulação das hipóteses, planejamento
operacional, coleta de dados, análise e interpretação dos dados e apresentação final do
trabalho de graduação.
-Atendimento sobre questões de métodos e técnicas e sua aplicação nos temas escolhidos.
ESTRATEGIAS E METODOLOGIA

Aulas expositivas;
Apresentação de seminários;
Apresentação dos planos de trabalho individuais.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Participação nos seminários;
Qualidade dos trabalhos apresentados.
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