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Plano de Ensino 
 

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; levantamento bibliográfico e escolha da literatura; problematização, introdução e 

justificativa; estruturação e formatação do projeto escrito; 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 

18 horas 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 outros professores e pós-doutorandos do curso de 

Antropologia. Defesa de projeto de TCC frente a uma banca composta por colegas. 

 
06/08 Introdução ao curso e entrega do plano de ensino 

13/08 Experiência de pesquisa: Profa. Letícia Cesarino 
Levantamento de temas e problemas de pesquisa para o TCC  
Tarefa (1) para 19/08: uma página expondo o possível tema do projeto, com problematização preliminar 

20/08 Discussão da Tarefa (1)  
Tarefa (2) para 08/10: escolha de um TCC de Antropologia ou Ciências Sociais para elaboração de parecer oral  

27/08 Discussão sobre escolha de sub-campos para o TCC 
Tarefa (3) para 02/09: esboço de seção introdutória (2-3pg) 

03/09 Discussão da Tarefa (3)  
Tarefa (4) para 09/09: um objetivo geral e até três objetivos específicos 

10/09 Discussão da Tarefa (4) 

17/09 Procedimentos de pesquisa bibliográfica 
Tarefa (5) para 23/09: lista preliminar e comentada de referências bibliográficas relevantes (1 pg máx) 

24/09 Discussão da Tarefa (5)  
Tarefa (6) para 31/09: esboço de seção de métodos e técnicas  

01/10 Discussão da Tarefa (6) 
Estabelecer membros de bancas de defesa de cada projeto 

08/10 Apresentações da Tarefa (2) 

15/10 Apresentações da Tarefa (2) 

22/10 Apresentações da Tarefa (2)  
Tarefa (7) para 28/10: esboço de desenvolvimento da relação entre material empírico e conceitos teóricos 

29/10 Discussão da Tarefa (7)  
Tarefa (8) para 04/11: cronograma e lista bibliográfica formatada segundo regras da ABNT (disponível em: 
https://fastformat.co/e/modelo/universidade-federal-de-santa-catarina-ufsc 

05/11 Discussão geral sobre o fechamento dos projetos e/ ou bancas de defesa de projeto 

12/11 Bancas de defesa de projeto 

19/11 Bancas de defesa de projeto 

26/11 Bancas de defesa de projeto 

03/12 Recuperação 
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