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I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Carga Horária Teórica: 30 h      

Carga Horária Prática: 60 h 

II – EMENTA 

Orientação da atividade de conclusão de curso que abrange a produção de memorial 
analítico-reflexivo das experiências docentes/profissionais realizadas no decorrer do 
curso. Análise, problematização e discussão de temática de interesse do/a 
acadêmico/a vinculado à formação do Pedagogo/a. Socialização das reflexões entre 
acadêmicos/as e professores do Curso de Pedagogia. 

III - OBJETIVO(S) 

A disciplina objetiva fazer com que o acadêmico desenvolva uma pesquisa 
estruturada completamente de forma individual, com auxílio do orientador, 
resultando na elaboração de um artigo científico, apresentado com clareza e 
utilização de linguagem acadêmica, uma análise com aprofundamento teórico do 
tema investigado, estabelecendo relações com a realidade educacional brasileira. 
Habilitar na busca do conhecimento específico nas diversas áreas de saber do curso. 
Capacitar para elaboração de projetos de pesquisa, com a utilização de métodos 
científicos adequados cf. área do conhecimento. Desenvolver habilidades de 
organização científica, estruturação do saber e técnicas de apresentação e defesa da 
monografia 

IV – CONTEÚDOS 

Revisão: As grandes áreas do conhecimento e as sub-áreas do curso; As pesquisas 
científicas na área do conhecimento específico; A busca do tema e a escolha do 
orientador; Revisão da literatura. Projeção: Modelos de projetos cf. instituição de 
fomento; Estrutura do projeto de pesquisa; Metodologias de pesquisa nas sub-áreas 
do curso; Formatação do projeto e técnicas de apresentação; Qualificação do projeto 
e defesa oral. Consecução: Organização dos resultados: fichamentos e relatórios; 
Modelo de monografia e artigos cf. área de conhecimento e periódico; Estruturação 
da monografia e dos artigos científicos; Estruturação da apresentação visual e oral; 
Formatação da monografia e técnicas de apresentação; Defesa oral e apresentação 
em eventos científicos. 

V – METODOLOGIA 

Orientações individuais cf. sub-área do conhecimento do curso. Aulas expositivas. 
Leituras dirigida de artigos científicos e seminários temáticos. Elaboração de projeto 
de pesquisa, fichas de leitura, relatório de pesquisa, resumo, painel auto-explicativo, 
lâminas/data-show. Apresentação oral/visual do projeto e da monografia 
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VI – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

1º encontro 

Apresentação da disciplina, da proposta de trabalho e do desenvolvimento das 
atividades. Apresentação do cronograma de atividades. 

2º encontro 

UNIDADE I: REVISÃO 

As grandes áreas do conhecimento e as sub-áreas do curso. As pesquisas científicas 
na área do conhecimento específico 

3º encontro 

A busca do tema e a escolha do orientador.  

4º encontro 

Revisão da literatura 

5º encontro 

UNIDADE II: PROJEÇÃO 

Modelos de projetos cf. instituição de fomento. Estrutura do projeto de pesquisa: 
tema 

6º encontro 

Estrutura do projeto de pesquisa. Introdução 

7º encontro 

Estrutura do projeto de pesquisa: revisão literatura e referencial teórico  

8º encontro 

Estrutura do projeto de pesquisa: metodologia de pesquisa  

9º encontro 

Estrutura do projeto de pesquisa: cronograma, orçamento, bibliografia 

10º encontro 

Formatação do projeto e técnicas de apresentação  

11º encontro 

Qualificação do projeto e defesa oral 

12º encontro 

UNIDADE III: CONSECUÇÃO 

Organização dos resultados: fichamentos e relatórios 

13º encontro 

Modelo de monografia e artigos cf. área de conhecimento e periódico 
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14º encontro 

Estruturação da monografia e dos artigos científicos 

15º encontro 

Estruturação da apresentação visual e oral 

16º encontro 

Formatação da monografia e técnicas de apresentação 

17º encontro 

Defesa oral e apresentação em eventos científicos 

18º encontro 

Defesa oral e apresentação em eventos científicos 

19º encontro 

Defesa oral e apresentação em eventos científicos 

20º encontro 

Defesa oral e apresentação em eventos científicos 

VII– AVALIAÇÃO 

Fichamentos e discussão da revisão de literatura. Projeto de pesquisa e defesa oral. 
Monografia e defesa oral. 

VIII – REFERÊNCIAS  
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2a ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 2000 
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