
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: Ciências da Saúde de Juiz de Fora 
CURSO: Biomedicina  Período: 7º 
DISCIPLINA: Trabalho de Conclusão de Curso I Ano: 2015/2 
CARGA HORÁRIA: 40 Horas  

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

EMENTA 
Planejamento da pesquisa acadêmica: estrutura do trabalho acadêmico. Projeto de pesquisa. 
Metodologia científica conforme projeto pedagógico. Coleta de dados. Desenvolvimento do 
trabalho científico. Análise e tratamento de dados. 
 

OBJETIVOS 
- Adquirir habilidades e competências para comunicação, educação permanente, conhecer 
métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos acadêmicos e científicos.  
- 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. 
-Identificar as políticas ambientais de forma a contribuir para a preservação do meio ambiente e 
divulgação de sua importância não só como cidadãomas também como profissional 
empreendedor na sua respectiva área de atuação. 
-Conhecer, compreender, divulgar e contribuir para o cumprimentodas leis que regulam os Direitos 
Humanos,visando o conhecimento da realidade sociale dos direitos eresponsabilidades 
relacionados com a vida pessoal e coletiva da comunidade da qual faz parte.  

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE 1:  Planejamento da pesquisa acadêmica: estrutura do trabalho acadêmico 
Tipos de Trabalhos acadêmicos 
Problematização do objeto de estudo 
Escolha da clientela-alvo  
Escolha e adequação dos Métodos de investigação 
UNIDADE 2:  Projeto de pesquisa.  
Discussão temática sobre os campos de ação da Biomedicina e as concepções metodológicas. 
Escolha da concepção a ser adotada pelo estudante. 
Escolha do orientador e estabelecimento do contrato de acompanhamento 
UNIDADE 3:  Metodologia científica conforme projeto pedagógico 
Análise e Utilização dos Recursos Técnicos e Métodos  
Constituição dos objetivos  
Validação de instrumentos. Aplicabilidade: possibilidades e limitações 
UNIDADE 4:  Coleta de dados.  
Relevância e análise das variáveis do estudo. 
Análise e utilização dos recursos técnicos e métodos eleitos. 
Elaboração do projeto 
UNIDADE 5:  Desenvolvimento do trabalho científico. Análise e tratamento de dados. 
Execução e acompanhamento 
Apresentação do projeto do estudo.  
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aula expositiva dialogada;  
Seminários;  
Atividades de pesquisa;  

Aula prática de laboratório;  
Trabalho em grupo;  
Produção e estudo de texto;  

Atividades de extensão;  
Aula prática. 

 



 

 

RECURSOSDIDÁTICOS 
Audiovisual;  
Material impresso;  
Recursos de computação;  

Material de laboratório;  
Livros;  

Periódicos;  
Revistas e jornais. 

 
ATIVIDADES DISCENTES 

Avaliações escritas; Trabalhos em grupos e pesquisas; Trabalhos individuais; Relatórios de aulas 
práticas ou atividades simuladas. 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
1ª Avaliação – 30 pts distribuídos em 20 pts, seminário 10 pts. 
2ª Avaliação – 30 pts distribuídos em 1 prova de 20 pts, seminário 10 pts. 
3ª Avaliação – 40 pts distribuídos avaliação e apresentação do pré projeto 
Avaliação Suplementar – 40 pts. 
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