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I – EMENTA 

A disciplina de trabalho de conclusão de curso visa: fornecer elementos teóricos fundamentais 

para a pesquisa em Saúde; ampliar as relações entre o pensamento técnico- científico e; fornecer 

embasamento teórico de como realizar de modo sistemático: uma pesquisa científica, uma leitura 

crítica dos artigos selecionados, elaborar um resumo analítico-crítico dos mesmos e arquivar essas 

informações; possibilitar o discernimento e a capacidade de elaboração dos diferentes tipos de 

pesquisas científicas; fornecer elementos básicos que permitam estabelecer claramente o tema, 

problema e hipóteses de uma pesquisa científica; capacitar para realizar um delineamento de 

pesquisa e elaborar adequadamente um projeto de pesquisa. 

 
 

II – OBJETIVO GERAL 

Contribuir com o futuro profissional para a compreensão da metodologia científica para o 

planejamento, execução, análise e interpretação de pesquisa científica 

 
 

 
III – OBJETIVO ESPECÍFICO 

Fundamentação científica para o estudo e a execução de projetos de pesquisa. 

Elaboração de pré projeto científico 

Apresentação oral do projeto e do artigo científico    

 
 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1. As etapas deAs etapas deAs etapas deAs etapas de uma pesquisa científica. uma pesquisa científica. uma pesquisa científica. uma pesquisa científica.  

A escolha do tema e a formulação do problema.Tema: a justificativa, a relevância, a 

importância, a oportunidade, o modismo.Problema: a dúvida, a pergunta. 

2. A construção das hipóteses.A construção das hipóteses.A construção das hipóteses.A construção das hipóteses. 

Hipótese: qual é a proposta de solução do problema? Tipos de hipóteses. As variáveis e 

suas relações. 

3. O delineamento da pesquisa. O delineamento da pesquisa. O delineamento da pesquisa. O delineamento da pesquisa.  

A escolha do universo e da amostra da pesquisa. 

A caracterização da amostra (Quem? Quando? Onde?). Os instrumentos da pesquisa (O 

que? Como?) Os critérios de avaliação dos dados a serem coletados. 

Variáveis qualitativas e quantitativas. 
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4. As finalidades de um projeto de pesquisa.As finalidades de um projeto de pesquisa.As finalidades de um projeto de pesquisa.As finalidades de um projeto de pesquisa. 

A estrutura de elaboração de um projeto de pesquisa.Página de rosto, introdução, 

objetivos geral e específico, justificativa, metodologia 

(métodos), cronograma e orçamento; 

5. O projetoO projetoO projetoO projeto---- piloto ou pré piloto ou pré piloto ou pré piloto ou pré----teste.teste.teste.teste. 

Finalidades do pré-teste. 

As alterações do projeto baseadas no pré-teste; 

6. O projeto de pesquisa e o Comitê de Ética em Pesquisa.O projeto de pesquisa e o Comitê de Ética em Pesquisa.O projeto de pesquisa e o Comitê de Ética em Pesquisa.O projeto de pesquisa e o Comitê de Ética em Pesquisa.    

Adequação a exigências éticas. 

Precauções a serem tomadas; 
                    

 
 

V – METODOLOGIA  

1- Aulas expositivas 

2- Aprendizagem baseada em problemas 

3- Estudo dirigido com perguntas para pesquisa em biblioteca e internet 

4- Confecção de relatórios das pesquisas solicitadas 

5- Estímulo a escrita científica 

6- Iniciação de estudo científico 

7- Aulas práticas de apresentação de artigos científicos 

MATERIAL UTILIZADO 

1- Quadro de fórmica 

2- Pincel apropriado para escrita em fórmica 

3- Projetor de slides 

4- Material didático de biblioteca e internet 

 
 

VI – ATIVIDADES DE FIXAÇÃO  

1- Confecção de relatórios e pré projeto de pesquisa e pesquisa 

2- Aprendizagem baseada em problemas –PBL 

3- Incentivo a leitura e crítica de capítulos de livros, periódicos, internet 

       4- avaliações cognitivas teóricas práticas    

 
 

VII – AVALIAÇÃO  

1- Avaliação da escrita do pré projeto 

2- Avaliação cognitiva baseada na apresentação oral do pré projeto de pesquisa 

3- Confecção de relatórios 

4- Avaliação do projeto de pesquisa científica 

5- Exposição oral da pesquisas solicitadas 
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6- Avaliação da banca da apresentação do artigo científico 

7- Duas avaliações com questões dissertativas e de multiplaescolha. 
 

 
VIII – RECUPERAÇÃO  

Apresentação das correções do projeto científico no prazo de 30 dias pós a exposição.  
 

 
 

IX – BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ANDRADE, M.M. Introdução à metodologia do trabalho Introdução à metodologia do trabalho Introdução à metodologia do trabalho Introdução à metodologia do trabalho científicocientíficocientíficocientífico: elaboração de trabalhos de 

graduação. São Paulo, Atlas, 2001. 

LAKATOS, E.M. & MARCONI, M.A.  Fundamentos de metodologia científicaFundamentos de metodologia científicaFundamentos de metodologia científicaFundamentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas, 

2001. 

GASPAR, A.F.; SILVA, L.C.C, MARQUETTI, S.I.A. Regras para a elaboração do TCC. Disponível 

em: http:www. Fadap.br. 2007 
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XI  – PROFESSOR 
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