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Ementa: Elaboração e finalização do projeto de pesquisa para a monografia de final de curso (TCC). Revisão 

bibliográfica e teórico-metodológica; problemas gerais de planejamento, execução e avaliação do processo da pesquisa. 

 

Descrição: Este curso visa apoiar os estudantes no processo de desenvolvimento e consolidação de seu projeto de 

Trabalho de Conclusão de Curso. Ao longo do semestre, as diversas etapas do processo de pesquisa serão trabalhadas: 

escolha do tema de pesquisa; problematização, introdução e justificativa; estruturação e formatação do projeto escrito; 

pesquisa bibliográfica; trabalho de campo e coleta de dados primários e secundários; articulação dados empíricos-

teoria; defesa oral do projeto.   

 

Metodologia: Entrega e discussão de tarefas relativas a cada etapa de pesquisa (cada tarefa deve ser entregue até as 

18hs da segunda-feira anterior à aula, via moodle). Leitura e avaliação de um TCC. Apresentação e discussão, com os 

estudantes, do processo de pesquisa e escrita por parte de professores do curso de Antropologia. Defesa de projeto de 

TCC frente a uma banca composta por colegas. 

 

31/07 Introdução ao curso e entrega do plano de ensino 
Levantamento oral de interesses e trajetórias relativas aos respectivos TCCs 

07/08 Experiência de pesquisa: Profa. Ilka Boaventura Leite (NUER/UFSC) 
Discussão de temas e problemas de pesquisa para o TCC 

14/08 Experiência de pesquisa: Profa. Alicia Norma González de Castells (NAUI/UFSC) 
Tarefa (1) para 20/08: uma página expondo o tema do projeto, com problematização preliminar 

21/08 Experiência de pesquisa: Profa. Maria Eugenia Dominguez (MUSA/UFSC)  
Discussão da Tarefa (1) 

28/08 Experiência de pesquisa: Profa. Esther Jean Langdon (NESSI/UFSC)  
Tarefa (2) para 09/10: escolha de um TCC da Antropologia/UFSC para elaboração de parecer oral  
(disponíveis em: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/7487) 

04/09 Experiência de pesquisa: Dra. Cinthia Creatini da Rocha (PNPD/PPGAS) 
Tarefa (3) para 10/09: esboço de seção introdutória (2-3pg) 

11/09 Experiência de pesquisa: Profa. Edviges Marta Ioris (NEPI/PPGAS) 
Discussão da Tarefa (3)  
Estabelecer membros de bancas de defesa de cada projeto  

18/09 Experiência de pesquisa: Profa. Miriam Pilar Grossi (NIGS/UFSC) 
Tarefa (4) para 24/09: um objetivo geral e até três objetivos específicos  

25/09 Experiência de pesquisa: Profa. Antonella Maria Imperatriz Tassinari (NEPI/UFSC) 
Discussão da Tarefa (4) 
Tarefa (5) para 01/10: lista preliminar de referências bibliográficas relevantes (1 pg máx) 

02/10 Experiência de pesquisa: Profa. Carmen Silvia Moraes Rial (NAVI/UFSC) 
Discussão da Tarefa (5) 

09/10 Experiência de pesquisa: Profa. Viviane Vedana (CANOA/UFSC) 
Tarefa (6) para 15/10: esboço de seção de métodos e técnicas 
Apresentação da Tarefa (2) – primeira parte 

16/10 Apresentação da Tarefa (2) – segunda parte 
Discussão da Tarefa (6) 

23/10 Tarefa (7) para 29/10: esboço de desenvolvimento da relação entre material empírico e conceitos teóricos 

30/10 Tarefa (8) para 06/11: cronograma e lista bibliográfica formatada segundo regras da ABNT (disponível em: 
https://fastformat.co/e/modelo/universidade-federal-de-santa-catarina-ufsc)  
Discussão da Tarefa (7) 

06/11 Banca de defesa de projeto 

13/11 Banca de defesa de projeto 

20/11 Banca de defesa de projeto 

27/11 Banca de defesa de projeto  

04/12 Banca de defesa de projeto 
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