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PROGRAMA	  DE	  DISCIPLINA

Código HC	  336 Carga	  Horária

Disciplina SEMINÁRIOS	  DE	  PESQUISA Teóricas PráKcas Estágio Total

!
Ementa

Análise e discussão dos projetos de pesquisa. 
Avaliação do objeto, problema, hipótese e 
metodologia da pesquisa. Acompanhamento e 
análise do estágio técnico-científico. 

60 30 -‐ 90

Pré-‐Requ Quanto	  houver

Curso Ciências Sociais

DOCENTE(S)

Professor(a)	   ALEXSANDRO	  EUGENIO	  PEREIRA

VALIDADE

Validade 1º	  semestre	  /	  2015 Horário Segunda-‐feira	  
7h30	  –	  11h30

CONTEÚDO	  PROGRAMÁTICO

ObjeKvos	  	  !!!!!
Programa

O objetivo da disciplina é o desenvolvimento, a apresentação e a discussão dos projetos de 
pesquisa da Licenciatura e do TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) em Ciência Política. A 
disciplina corresponde à primeira etapa de elaboração do TCC e do estágio técnico-científico 
da área de Ciência Política. Para os alunos da licenciatura, a disciplina servirá de suporte à 
elaboração do TCC específico da Licenciatura.  
                                    !
Não há pré-requisito para cursar a disciplina. No entanto, a disciplina foi criada como 
continuação da HC334 - Métodos de Pesquisa Científica em Ciência Política e como 
equivalente a TCC I. Por isso, ela supõe que os alunos possuem conhecimentos a respeito da 
elaboração de um projeto de pesquisa.  !
Os projetos serão orientados por professores do curso de graduação em Ciências Sociais e 
correspondem à primeira etapa dos TCCs, da linha de formação em Ciência Política ou da 
Licenciatura. !
Algumas aulas da disciplina serão destinadas à apresentação e à discussão dos projetos de 
pesquisa do TCC da Licenciatura, do TCC e do estágio técnico-científico da Ciência Política.  

Cronograma	  
das	  aulas:	  !!!!!
Avaliação	  !!

23/02/2015 - Apresentação da disciplina, da dinâmica das aulas e das avaliações previstas.  !
02/03/2015: Revisão dos itens do projeto de pesquisa.  !
Maio/Junho/2015: Apresentação e discussão dos projetos de pesquisa.  !!!
Serão consideradas três avaliações para compor a nota final da disciplina: 1) apresentação do 

projeto de pesquisa nas datas previstas (peso 20); 2) presença nas aulas previstas e 
participação ativa no debate e na discussão dos projetos de pesquisa apresentados pelos 
alunos inscritos na disciplina (peso 20); 3) entrega da versão final do projeto de pesquisa 
no dia 29 de junho de 2015 (peso 60).


