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OBJETIVO GERAL DO CURSO: 
Formar profissionais habilitados ao exercício da profissão contábil, proativos, críticos e reflexivos 
que promovam o desenvolvimento sustentável das organizações e da sociedade, com senso de 
responsabilidade, competência, criatividade, ética e iniciativa, capacitados a gerenciar informações, 
assessorando na tomada de decisões. 

 
EMENTA: 
Trabalhos acadêmicos. Trajetória da construção de um trabalho monográfico em contabilidade. 
Metodologia aplicável às ciências sociais. Formulação de hipótese e caracterização de variáveis em 
pesquisa contábil. Coleta, análise e interpretação dos dados. 

 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 
Proporcionar aos acadêmicos (as) habilidades para compreender os processos metodológicos 
relevantes para o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, com censo crítico para o 
rigor metodológico teórico e prático. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA: 
 a) Compreender o rigor metodológico e as diretrizes para o desenvolvimento de trabalhos 
científicos (Manual da UDESC, normas da ABNT). 
b) Observar a metodologia científica para citações diretas e indiretas, e a correta apresentação das 
referências. 
c) Compreender a estrutura metodológica da introdução, com desenvolvimento do tema, problema 
de pesquisa, objetivos e justificativa do estudo. 
d) Observar os principais assuntos a serem desenvolvidos no referencial teórico, de acordo com o 
tema pesquisado. 
e) Identificar os principais procedimentos metodológicos quanto aos objetivos, procedimentos de 
pesquisa, abordagem do problema, variáveis.  
f) Compreender os procedimentos de coleta, análise e interpretação dos dados, a partir da estrutura 
metodológica a ser seguida (capítulo de metodologia). 

 
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES: 

Data Horário Cronograma das atividades 
24/02/2017 18:50 - 22:20 - Apresentação/discussão do plano de ensino.  



- Trabalhos acadêmicos. 
- Trajetória da construção de um trabalho monográfico em 
contabilidade. 
- Temas sugeridos por professores/orientadores.  
- Apresentação da IN 001/2016 (Instrução Normativa TCC).  
- Apresentação do Manual da UDESC. 
- Normas da ABNT. 
- Plágio. 

03/03/2017 

18:50 - 22:20 - Referências (nacionais e internacionais). A relevância de estudos 
científicos nacionais e internacionais nos TCC's. 
- Pesquisas em anais de congressos e periódicos Qualis/Capes 
(sugestões de sites para pesquisa). 
- Citações (diretas e indiretas). 
- Definição do tema de pesquisa. 

10/03/2017 

18:50 - 22:20 - Estrutura do Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso. 
- Introdução. 
          Tema e problema de pesquisa. 
          Objetivos (geral e específicos). 
          Justificativa do estudo. 

17/03/2017 

18:50 - 22:20 - Introdução. 
          Tema e problema de pesquisa. 
          Objetivos (geral e específicos). 
          Justificativa do estudo. 
          Orientações individuais em sala. 

24/03/2017 

18:50 - 22:20 - Introdução. 
          Tema e problema de pesquisa. 
          Objetivos (geral e específicos). 
          Justificativa do estudo. 
          Orientações individuais em sala. 

31/03/2017 

18:50 - 22:20 - Introdução. 
          Tema e problema de pesquisa. 
          Objetivos (geral e específicos). 
          Justificativa do estudo. 
          Orientações individuais em sala. 

07/04/2017 

18:50 - 22:20 - Introdução. 
- Fundamentação teórica. 
       Teoria de base. 
       Capítulos envolvendo os assuntos principais do projeto de 
TCC.     
          Orientações individuais em sala. 

14/04/2017  Feriado Nacional (Semana Santa). 

17/04/2017 

18:50 - 22:20 - Trabalho 1 (T1). Aula à distância para recuperar o feriado do dia 
14/04/2017. 
          Entrega do projeto de pesquisa com a introdução 
contemplando contextualização do tema, problema, objetivos e 
justificativa (por e-mail). 

21/04/2017  Feriado Nacional (Tiradentes). 

28/04/2017 

18:50 - 22:20 - Fundamentação teórica. 
       Teoria de base. 
       Capítulos envolvendo os assuntos principais do projeto de 
TCC.     

29/04/2017 08:20 – 11:50 - Aula à distância para recuperar o feriado do dia 21/04/2017. 



          Capítulos envolvendo os assuntos principais do projeto de 
TCC.     

05/05/2017 

18:50 - 22:20 - Fundamentação teórica. 
- Estudos anteriores (pesquisar e apresentar no mínimo 5 (cinco) 
artigos científicos de periódicos  ou congressos nacionais e 5 
(cinco) artigos de periódicos internacionais sobre o tema 
escolhido). Destacar: objetivos, metodologia, principais resultados 
e conclusões (Esse material contemplará a última seção da 
fundamentação teórica do projeto de TCC). Lista de Exercícios 
(L1).  

12/05/2017 

18:50 - 22:20 - Fundamentação teórica. 
       Teoria de base. 
       Capítulos envolvendo os assuntos principais do projeto de 
TCC.     
        Orientações individuais em sala. 

19/05/2017 

18:50 - 22:20 - Trabalho 2 (T2). Aula à distância. 
           Entrega do projeto de pesquisa com a introdução revisada 
conforme sugestões repassadas pela professora e referencial 
teórico (por e-mail). 

26/05/2017 

18:50 - 22:20 - Metodologia aplicável às ciências sociais. 
- Formulação de hipótese e caracterização de variáveis em 
pesquisa contábil. 
           Delineamento da pesquisa. 
           População e Amostra. 
- Orientações individuais em sala. 

02/06/2017 

18:50 - 22:20 - Metodologia aplicável às ciências sociais. 
           Procedimentos de coleta de dados (instrumentos de pesquisa). 
           Procedimentos de análise de dados. 
- Orientações individuais em sala. 

09/06/2017 

18:50 - 22:20 - Metodologia aplicável às ciências sociais. 
           Procedimentos de coleta de dados (instrumentos de pesquisa). 
           Procedimentos de análise de dados. 
- Análise e orientação individual para a seção da metodologia de 
pesquisa. 
           Entrega do projeto de pesquisa com a fundamentação 
teórica alterada conforme sugestões repassadas pela professora e 
metodologia de pesquisa (por e-mail). 

16/06/2017  Feriado Escolar. 

23/06/2017 
18:50 - 22:20 - Coleta, Análise e Interpretação dos dados (para o TCC). 

- Considerações finais e recomendações (para o TCC). 
- Orientações individuais em sala para a entrega do projeto final. 

30/06/2017 

18:50 - 22:20 - Trabalho 4 (T4). 
          Entrega do projeto final com a introdução e referencial 
teórico revisado conforme sugestões repassadas pela professora, 
metodologia de pesquisa completa e referências (por e-mail). 

07/07/2017 18:50 - 22:20 Exame. 
OBS: As datas e os respectivos conteúdos poderão ser alterados quando houver necessidade. 

 
METODOLOGIA PROPOSTA: 
- Aulas expositivas e dialogadas com auxílio de quadro, retroprojetor e/ou multimídia, laboratório de 
informática.  
-  Trabalhos desenvolvidos individualmente em classe e extraclasse.   



- Leituras orientadas utilizando material bibliográfico sugerido (comentários, sínteses e resumos).  
- Pesquisa científica em sites recomendados.  
- Avaliações individuais por meio do projeto de pesquisa. 

 
AVALIAÇÃO: 
Trabalho 1 (T1) Primeira fase do projeto – 25%  
Trabalho 2 (T2) Segunda fase do projeto – 15%   
Trabalho 3 (T3) Terceira fase do projeto – 25%  
Trabalho 4 (T4) Projeto final – 25%  
Lista de Exercícios 1 (L1) – 5%  
Participação (L2) – 5% 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BEUREN, I. M. (org). Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: teoria e 
prática. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2006. Número de Chamada: 001.42 C735 3.ed 
MARTINS, G. A.; THEÓPHILO, C. R. Metodologia da investigação científica para ciências 
sociais aplicadas. São Paulo: Atlas, 2007. Número de Chamada: 001.42 M386mcs 2.ed 
MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Metodologia científica: ciência e conhecimento 
científico, métodos científicos, teoria, hipóteses e variáveis, metodologia jurídica. 3.ed. São 
Paulo: Atlas, 2000. Número de Chamada: 001.42 L192m 3.ed. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico. 5.ed. São Paulo: Atlas, 
2001. Número de Chamada: 001.42 A553i 5. ed. 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010. Número de 
Chamada: 001.42 G463c 5.ed. 
_______. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. Número de 
Chamada: 300.72 G463m 6.ed 
MARTINS, G. de A. Metodologia da investigação científica para ciências sociais aplicadas. 
2.ed. São Paulo: Atlas, 2009. Número de Chamada: 001.42 M386mcs 2.ed 
MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Científica. 7.ed. São 
Paulo: Atlas, 2010. Número de Chamada: 001.42 M321f 7.ed 
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. São Paulo: Cortez, 2002. Número 
de Chamada:  001.42 S498m 22. ed 
THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. 17.ed. São Paulo: Cortez: Autores Associados, 
2009. Número de Chamada: 001.42 T444m 17.ed 
 
SITES PARA PESQUISA 
Base de dados Scielo - http://www.scielo.org/php/index.php 
Base de dados Speel - http://www.spell.org.br/ 
Base de dados Scopus – http://www.scopus.com/ 
Base de dados Science Direct – http://www.sciencedirect.com/ 
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações - BDTD: http://bdtd.ibict.br/  
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP: www.teses.usp.br/ 
Conselho Nacional de Pesquisa – CNPq: http://www.cnpq.br  
Congresso USP de Controladoria e Contabilidade: www.congressousp.fipecafi.org/  
Congresso AnpCONT: www.anpcont.com.br/ Congresso EnANPAD: http://www.anpad.org.br/. 
(CD`s com artigos científicos disponíveis no Dep. de Ciências Contábeis).  
Congresso Brasileiro de Custos: http://www.congressodecustos.com.br/. (CD`s com artigos 
científicos disponíveis no Dep. de Ciências Contábeis). 
Google Acadêmico: http://scholar.google.com.br   
Manual de Entrega dos trabalhos acadêmicos da UDESC: www.udesc.br  



Portal brasileiro de informação científica: http://www.periodicos.capes.gov.br/  
Portal brasileiro de pesquisa: http://www.prossiga.br/    

Obs.: Horário de atendimento extraclasse: Sexta-feira 17:00 às 18:00h. 


