PLANO DE AULA: Trabalho de Conclusão de Curso (90h)
TÉNICO EM BIBLIOTECONOMIA
PROF. MARCELO WERNECK

07/10 – Início no A.V.A
1ª semana (7/10/2018 a 13/10/2018)
05/08/2018 a 11/08/2018 – Questionário online, valendo nota (10).
05/08/2018 a 11/08/2018 – Conteúdo:
- O que pesquisa;
- Tipos de pesquisa;
- Classificação da pesquisa;
- A importância do pesquisador.
Resumo do 1ª aula: propiciar aos cursista o acesso aos conhecimentos básicos
sobre pesquisa: definição, tipos e classificação pesquisa e a importância ser
um pesquisador.

2ª Semana (14/10/2018 a 20/10/2018)
14/10/2018 a 20/10/2018 – Questionário online, valendo nota (10).
14/10/2018 a 20/10/2018– Conteúdo:
- Tipos de trabalhos científicos: resenha
- Plagio
- Normas da ABNT: NBR 6022: artigos em publicações periódicas cientificam
impressa; NBR 6023: referências; NBR 6024: numeração progressiva das
seções de um documento escrito; NBR 6027: sumario; NBR 6028: resumo;
NBR 10520: citações em documentos. NBR 14724: trabalhos acadêmicos.
Resumo do 2ª aula: Levar o cursista a distinguir os diversos tipos de trabalhos
científicos. A importância de ser ético na pesquisa. Elaborar trabalhos
científicos de acordo com as orientações e normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas.

3ª semana (21/10/2018 a 03/11/2018)
21/10/2018 a 03/11/2018 – 1 (uma) tarefa, valendo nota (10).

21/10/2018 a 03/11/2018 – Conteúdo:
- Projeto de Pesquisa. Conceito. Etapas do projeto: problema da pesquisa;
justificativa; objetivos; hipóteses; referencial teórico; metodologia de pesquisa e
cronograma de desenvolvimento.
- norma NBR 6023: referências.
Atividade deverá ser respondida as seguintes questões:
1) Porque será feito? (justificativa)
2) O que será feito? (objetivo)
Resumo do 3ª aula: compreender as fases da investigação científica:
planejamento, elaboração do projeto de pesquisa. O cursista deverá aprender e
a elaborar o objetivo e justificativa.

4ª semana (04/11/2018 a 17/11/2018)
04/11/2018 a 17/11/2018 - 1 (uma) tarefa, valendo nota (10).
04/11/2018 a 17/11/2018 - Conteúdo:
- referencial teórico;
- metodologia de pesquisa;
- cronograma de desenvolvimento.
Atividade deverá ser respondida as seguintes questões:
3) Resumos de discussões já feitas por outros autores (Referencial Teórico);
4) Etapas de projetos (Metodologia);
5) Cronograma de execução das atividades do produto.
Resumo do 4ª aula: continuando as etapas do projeto. O cursista deverá
aprender e a montar resumos de discussões já feitas por outros autores
(referencial teórico); etapas do projeto (metodologia) e cronograma.

5ª semana (18/11/2018 a 26/01/2019)
(18/11/2018 a 26/01/2019) - 1 (uma) tarefa, valendo nota (60).
18/11/2018 a 26/01/2019 - Conteúdo:
- produto final de para a biblioteca
- referências
Atividade deverá ser respondida as seguintes questões:

6) Produto final de para a biblioteca;
7) Bibliografias consultadas (Referências).
Resumo do 4ª aula: continuando as etapas do projeto. O cursista deverá
aprender e a preparar produto final de para a biblioteca e referências.

