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PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE:  FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA 
CURSO: MEDICINA VETERINÁRIA Período: 9º 
DISCIPLINA:  TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I  Ano: 2016 
CARGA HORÁRIA:  40 horas  

PRÉ-REQUISITO:       - SEMANAL: 2 horas TOTAL:  40 horas 
 

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. Textos das 
relações étnico-raciais no estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Educação 
ambiental e Educação em Direitos Humanos. 
 

OBJETIVOS 
Ao final do curso, o aluno deverá ser capaz de: conhecer métodos e técnicas de 
investigação e elaboração de trabalhos acadêmicos e científicos.  
 

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 Medicina Veterinária 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.  
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METODOLOGIA DE ENSINO 
 Aulas teóricas, trabalhos de pesquisa bibliográfica, leitura e discussão de revistas 
científicas, jornais e outros textos, apresentação de seminários com temas previamente 
escolhidos, grupos de estudo dirigido com roteiros preparados pelo professor. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

Roteiros para acompanhamento das aulas teóricas elaborados pelo professor, sugestões 
de leituras e títulos para preparação de seminários, roteiros para estudo dirigido em grupo 
ou individual, previamente preparado pelo professor, quadro-negro, datashow, 
retroprojetor, vídeo e computador para exibição de CD. 

 
ATIVIDADES DISCENTES  

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

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
1ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em trabalhos e seminário. 
2ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em prova teórica. 
3ª Avaliação – 40 pontos distribuídos em uma avaliação de 20 pontos e 20 pontos da 
Avaliação Desempenho Acadêmico (ADA). 
Exame especial – 100 pontos. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
RUDIO, F. V. Introdução ao projeto de pesquisa científica.  36. ed. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2009. 144 p.  
 
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico . 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 
 
TACHIZAWA,T.; MENDES, G. Como fazer monografia na prática.  12. ed. Rio de 
Janeiro: FGV, 2006. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
LAKATOS, E.M.; MARCONI, M. A. Metodologia do trabalho científico: procedimentos 
básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos. 7. 
ed. São Paulo: Atlas, 2011. 219 p. 
 
OLIVEIRA, R. M. Manual para apresentação de trabalhos científicos: TCCs, 
Monografias, Dissertações e Teses.  UNIPAC. Barbacena/MG, 2012. 127 p. 
 
RODRIGUES, R. Nós do Bra sil:  estudos das relações étnico-raciais. São Paulo: 
Moderna, 2013. 
 
 

 


