
 
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC 
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ALTO VALE DO ITAJAÍ – CEAVI 

DIREÇÃO DE ENSINO - DEN 
 

PLANO DE ENSINO 
 
DEPARTAMENTO: Sistemas de Informação  
 
DISCIPLINA: Trabalho de Conclusão SIGLA: (MTC) 
 
PROFESSORA: Eliana V. Jaeger   E-MAIL: eliana@ibnet.com.br  
 
CARGA HORÁRIA TOTAL:  36 TEORIA  PRÁTICA: 
 
CURSO: BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
 
SEMESTRE/ANO:  1/2011   PRÉ-REQUISITOS: 
 
OBJETIVO GERAL DO CURSO: o curso objetiva formar profissionais críticos, criativos, 
investigativos, éticos e empreendedores, capacitados a atuar em ambientes de informática, no 
desenvolvimento, análise, implementação, gerenciamento, gestão de contratos, modelação e 
gestão de projetos e soluções apoiadas em tecnologias de informação (computador e 
comunicação), dados sistemas que abordam processos administrativos e de negócios das 
organizações.  
 
EMENTA: Tipos de conhecimentos; organização do trabalho científico; projeto de pesquisa; 
classificação das pesquisas; (com base no objetivo, nos procedimentos, quantitativa e qualitativa) 
elaboração do projeto compreendendo a definição do tema, pesquisa e operacionalização na  
consecução das etapas do projeto. 

 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: Desenvolver a atitude cientifica através de estudos 
acerca dos aspectos fundamentais que embasam a Metodologia Científica habilitando para a 
elaboração de um projeto de pesquisa para o Trabalho de Graduação I.  
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA:  
Compreender os princípios de Metodologia Científica 
Metodologia do trabalho de Pesquisa.  
Conhecer as áreas de Pesquisa do Curso. 
Exercício da escrita como elemento constitutivo da produção e expressão do conhecimento. 
Utilizar as normas científicas para apresentar o projeto de pesquisa  
Perceber o projeto interdisciplinar como fonte de conhecimento. 

 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 

 
 
DATA HORÁRIO CONTEÚDO 
 
21/02/2011 

 
20h40min 
22h20min 
 

 
Planejamento do Trabalho de Pesquisa: entrega do material e 
acordos gerais. 
 



28/02/2011 20h40min 
22h20min 

O manual e entrega dos textos acadêmicos e a relação com o 
Trabalho de graduação. 
 

14/03/2011 20h40min 
22h20min 
 

Tipos de conhecimentos; 
 

21/03/2011 
 

20h40min  
22h20min 

Áreas de pesquisa em Sistemas de informação: sites seguros e 
material impresso. Fontes de informação disponíveis: acervo 
bibliográfico e rede/Internet 
 

28/03/2011 
 

20h40min 
22h20min 
 

Pesquisa: classificação quanto aos objetivos 
A metodologia no projeto 

04/04/2011  
 

20h40min 
22h20min 
 

Identificar as diferentes modalidades de pesquisa em investigações 
veiculadas na mídia e em comunicações científicas. 
Entrega do documento de visão  

11/04/2011 
 

20h40min 
22h20min 
 

 
Projeto: métodos e técnicas  

18/04/2011 
 

20h40min 
22h20min 
 

Avaliação 1: pré-projeto até a metodologia parcial (tema, problema, 
objetivo e específicos, justificativa e metodologia) 
Leitura e discussão dos projetos 

25/04/2011 20h40min 
22h20min 
 

 
Base teórica: função e normas  
Sites considerados confiáveis  

02/05/2011  
 

20h40min 
22h20min 

Base teórica: função e normas  
 

09/05/2011 
 

20h40min 
22h20min 
 

 
Introdução, conclusão e referências 

16/05/2011 20h40min 
22h20min 
 

 
Avaliação 2: pré-projeto com parte da base teórica e referências  
 

23/05/2011 
 

20h40min 
22h20min 

 
Revisão dos projetos  

30/05/2011 20h40min 
22h20min 

 
Seminário de projetos  

06/06/2011 20h40min 
22h20min 
 

 
Avaliação 3: pré-projeto completo conforme modelos e acordos.  
 

13/06/2011 20h40min 
22h20min 
 

Relatório de pesquisa  

20/06/2011 20h40min 
22h20min 
 

Revisão dos projetos  
 

27/06/2011 20h40min 
22h20min 

Orientação e revisão dos projetos enviados 

04/07/2011 20h40min 
22h20min 

Exames  

 
 
 



 
 
METODOLOGIA PROPOSTA: 
Aula expositiva  
Uso de multimídia. Textos.  
Trabalhos em grupos objetivando socializar os conhecimentos já adquiridos. 
Exercício da escrita como elemento constitutivo da produção e expressão do conhecimento, 
Interpretar em periódicos e programas de TV diferentes pesquisas, 
Projetos da área e Projeto interdisciplinar. 
 
AVALIAÇÃO: 
A avaliação constará dos instrumentos, abaixo descritos: 
 
Em grupo – Elaboração de um seminário interno: organização, apresentação do tema em slides.  
Individual: Assiduidade, participação nas discussões e debates realizados em sala, entrega do 
material solicitado. 
Elaboração de resumo, elaboração dos passos do projeto de pesquisa.  
 
Critérios de avaliação nas produções escritas: os pontos contemplados do projeto, utilização 
das normas científicas para entrega dos textos acadêmicos, coerência, coesão e argumentação no 
texto.  
 
Avaliação dos projetos: entrega da primeira parte do projeto (15%), segunda parte do projeto 
(25%), projeto completo (50%) da média final e o projeto Interdisciplinar (10%). 
 
 
BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL: 
 
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 
elaboração de trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
BACHELARD, G. A formação do espírito científico: contribuição para uma  
psicanálise do conhecimento. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.  
 
 
MÁTTAR NETO, João Augusto. Metodologia cientifica na era da informática. São Paulo: 
Saraiva, 2003. Número de Chamada: 001.42 M435m 
 
OLIVEIRA NETTO, Alvim Antônio de; MELO, Carina de. Metodologia da pesquisa científica: 
guia prático para a apresentação de trabalhos acadêmicos. 3.ed. rev. e atual. Florianópolis: Visual 
Books, 2008. Número de Chamada: 001.42 O48m 3.ed 
 
BIBLIOGRAFIA DE APOIO: 
 
RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: métodos e técnicas 3ª Ed São Paulo: Atlas, 
2008. 
 
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2002. 
Número de Chamada: 001.42 S4986m 22.ed 
 
RAMOS, P. Os caminhos metodológicos da pesquisa: da educação básica ao doutorado. 
Blumenau: Odorizzi, 2005. 
 



THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. 10ª ed., São Paulo: Cortez: Autores 
Associados, 2000 
 
 
 
Publicações on-line: 
 
CNPq - Conselho Nacional de Pesquisa 
 http://www.cnpq.br 
 
O que é ciência? Paul Davies  
http://www.cfh.ufsc.br/~wfil/davies.htm.  
  
Portal brasileiro de informação científica 
 http://www.periodicos.capes.gov.br/ 
 
Portal brasileiro de pesquisa 
http://www.prossiga.br/ 
 
Manual para elaboração de trabalhos acadêmico da UDESC.  
www.udesc.br 
www.profeliana.com.br  
 
 
Revista on-line 
 
 
RAE- Revista eletrônica  
http://www.rae.com.br 
 
 
 
 
 
 


