
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: Ciências da Saúde de Juiz de Fora 
CURSO: Biomedicina Período: 8º 
DISCIPLINA: Trabalho de Conclusão de Curso II Ano: 2015/2 
CARGA HORÁRIA: 40 Horas  

PRÉ-REQUISITO:  SEMANAL: 02 T TOTAL: 02 aulas 
 

EMENTA 
Planejamento da pesquisa acadêmica: estrutura do trabalho acadêmico. Conclusão do projeto de 
pesquisa desenvolvido no Trabalho de conclusão de Curso I. Metodologia científica conforme 
projeto pedagógico. Coleta de dados. Desenvolvimento do trabalho científico. Análise e 
tratamento de dados. Acompanhamento e orientação dos alunos no desenvolvimento do trabalho. 
 

OBJETIVOS 
1) Desenvolver técnicas de leitura dinâmica, memorização e técnicas de estudo visando ampliar a 
capacidade de leitura, interpretação e análise de textos científicos.  
2) Introduzir elementos de lógica simbólica para auxilio no desenvolvimento e estruturação do 
raciocínio científico. 
3) Identificar, caracterizar e diferenciar as fases de uma pesquisa bibliográfica e resumos.  
4) Aplicar as normas de referência bibliográfica da ABNT e ISO. 
5) Introduzir a prática de leitura crítica de revistas médicas. 
6) Conceituar ciência. 
7) Diferenciar ciência de senso comum e demais processos de aquisição do conhecimento 
humano.  
8) Conceituar métodos científicos.  
9) Caracterizar métodos científicos. 
10) Identificar a construção do conhecimento científico.  
11) Distinguir formas de raciocínio. 
12) Identificar o processamento da argumentação científica. 
13) Reconhecer o mérito e a eficácia do método hipotético-dedutivo (ou experimental) das 
ciências físico-matemáticas. 
14) Detectar as dificuldades da simples verificação experimental e da mentalidade científica. 
15) Construir uma proposição significativa, respeitando uma linguagem lógica e estabelecendo o 
modo pelo qual pode ser verificada.  
16) Saber explicar como se dá a passagem da teoria da verificabilidade para a teoria da 
falseabilidade. 
17) Discutir conceito e a estrutura necessárias a elaboração de um projeto de pesquisa. 
18)Conhecer e relacionar a importância das relações étnico-raciais no estudo da história e cultura 
afro-brasileira e indígena e suas repercussões ao longo da história do país. 
19)Identificar as políticas ambientais de forma a contribuir para a preservação do meio ambiente e 
divulgação de sua importância não só como cidadão mas também como profissional 
empreendedor na sua respectiva área de atuação. 
20)Conhecer, compreender, divulgar e contribuir para o cumprimentodas leis que regulam os 
Direitos Humanos,visando  o conhecimento da realidade social  e dos direitos eresponsabilidades 
relacionados com a vida pessoal e coletiva da comunidade da qual faz parte. 



 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Unidade 1: PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E RESUMOS COM INT RODUÇÃO DAS NORMAS 
ABNT E ICMJE. 
-Fundamentos e etapas da pesquisa bibliográfica.           
-Levantamento de referências.                                                                                                                                                  
-Fontes de informação: biblioteca física ebiblioteca virtual - ferramentas computacionais Internet 
Unidade 2: ESTRUTURAÇÃO DE ARTIGO OU MONOGRAFIA CIE NTÍFICA 
-Recomendações para redação, digitação e edição 
-Confecção de artigos originais (Segundo as Normas da ABNT) 
-Confecção de Artigos de revisão(Segundo as Normas da ABNT) 
-Confecção de artigos de estudo de caso(Segundo as Normas da ABNT) 
-Monografia científica.                                                                                                                                                                                 
Artigo: 
Elementos Pré-texto: 

- Capa; 
- Folha de rosto 
- Termo de aprovação; 

   Resumo em português 
   Palavras-chave  
   Abstract 
  Key words 
Elementos Pré-texto: 

- Capa; 
- Folha de rosto; 
- Termo de aprovação; 
- Dedicatória; 
- Agradecimentos; 
- Resumo em português; 
- Resumo em inglês – abstract; 
- Listas de ilustrações; 
- Listas de tabelas; 
- Listas de abreviaturas e siglas; 
- Listas de símbolos; 
- Sumário. 

      -     Epígrafe; 
Elementos textuais: 
Introdução: objetivos 
Tipos de citação 
Metodologia 
Resultados 
Discussão 
Conclusões ou Considerações finais 
Referências 
Elementos Pós-textuais 
Estrutura da apresentação do TCC 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Atividades de pesquisa; 
Aula prática de laboratório;  
Produção e estudo de texto; 
Trabalho em grupo;  
 



 

 

 
RECURSOSDIDÁTICOS 

Audiovisual;  
Material impresso;  
Recursos de computação; 
Livros; 
Periódicos;  
Revistas e jornais. 
 

ATIVIDADES DISCENTES 
 
Trabalhos e discussões em grupos dos tópicos abordados. 
Exercícios de aplicação prática em grupo e individualmente. 
Operação e procedimentos utilizando o microcomputador, internet e editores de textos.  
Leitura crítica de documentos científicos (artigos e monografias). 
Confecção da monografia de conclusão de curso 
Confecção de artigo científico de conclusão de curso.  
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
1ª Avaliação – 30 pontos 
2ª Avaliação – 30 pontos 
3ª Avaliação – 40 pontos 
Avaliação Suplementar – 40 pontos 
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