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EMENTA
Execução do projeto de pesquisa: coleta, tratamento e análise dos dados. Elaboração
do TCC.
OBJETIVOS
 Identificar as técnicas de coleta de dados pertinentes ao objeto de estudo;
 Elaborar instrumentos de coleta de dados;
 Selecionar os métodos de análise de dados pertinentes a abordagem do objeto;
 Elaborar e apresentar relatório de pesquisa, utilizando os referenciais, métodos e
técnicas de acordo com requisitos da metodologia da pesquisa e as normas da
ABNT.

METODOLOGIA
Exposição dialogada;
Estudo de textos;
Atividade de pesquisa de campo;
Orientação individual e coletiva do aluno no processo de análise de dados e elaboração
do relatório de pesquisa.

AVALIAÇÃO
Será atribuído um conceito referente à participação efetiva do aluno nas aulas
práticas, nas diversas etapas da pesquisa: elaboração do instrumento de coleta de dados,
pré-teste e qualidade dos dados coletados;
Na apresentação do relatório preliminar da pesquisa será atribuído um conceito
atribuído pelo(a) orientador(a) e professores da disciplina. Caso este seja igual ou inferior a
MM, o aluno deverá refazer o relatório preliminar da pesquisa e apresentá-lo na sua versão
final no prazo estabelecido, o que constitui o exame final da disciplina. O conceito final do
aluno será o resultado do somatório dos conceitos acima referidos.
Serão considerados na avaliação do aluno a assiduidade e pontualidade às aulas e
cumprimento das atividades propostas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. MÓDULO I - PESQUISA DE CAMPO: realização da coleta de dados
1.1 - Técnicas de coleta de dados: formulário, questionário, entrevista e observação
1.2 - Atividade prática ➲ Construção dos instrumentos de coleta de dados;
1.3 - Execução da coleta de dados: aspectos éticos e operacionais da pesquisa com seres
humanos
1.4 - Atividade prática: Realização de pré-teste
1.5 - Atividade prática: Discussão do pré-teste/re-elaboração do instrumento de coleta de
dados
1.6 - Atividades práticas: Realização da coleta de dados
2. MÓDULO II: TRATAMENTO DOS DADOS
2.1 - Métodos quantitativos de análise de dados
2.2 - Métodos qualitativos de análise dados
2.3 - Atividade prática ➲ Operacionalização da análise de dados
2.4 - Atividade prática ➲ Operacionalização da discussão dos resultados
3. MÓDULO III: ELABORAÇÃO RELATÓRIO DA PESQUISA
3. 1 - Estrutura geral do Relatório. Referências normativas. Elementos constituintes de um
TCC.
3.2 – Elaboração das referências bibliográficas.
3.3 - Elaboração de citações.
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