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1. EMENTA 

A importância da metodologia científica; A investigação científica; Delimitação de uma proposta de 
pesquisa; Planejamento da pesquisa; Estruturação e redação de uma monografia; Apresentação da 
monografia. 
2. OBJETIVOS 

Oferecer estímulo teórico-metodológico à elaboração e execução da pesquisa;  
Auxiliar no planejamento, organização e desenvolvimento da monografia de conclusão de curso;  
Desenvolver a escrita formal para elaboração de projetos e monografias;  
Orientar a correta estruturação dos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais componentes da 
monografia (capa e folha de rosto, sumário, título, dados de identificação do projeto, índice, corpo do 
texto [capítulos], conclusões, referências bibliográficas e anexos);  
Orientar com relação à apresentação oral da pesquisa (estrutura, fala, tempo);  
Incentivar debates sobre a problemática central das propostas de cada aluno. 
3. CONTEÚDO GERAL 

Durante as aulas os alunos terão a oportunidade de conhecer os passos de elaboração de uma 
Monografia, bem como o desenvolvimento da estrutura da mesma e o esboço do Primeiro Capítulo. 
Procuraremos iniciar com a análise do Projeto de Pesquisa, buscando priorizar a delimitação do tema e do 
objeto de pesquisa; os objetivos; questões norteadoras de modo a finalizar o Curso a contento. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Introdução à Ciência e Conhecimento. Avaliação do Projeto de Pesquisa, individualmente e em grupo. 
Apresentação do Objetivo e caracterização da Qualificação. Aspectos básicos para a apresentação escrita 
de Trabalhos Científicos. Caracterização de elementos pré- textuais. Elementos textuais. Elementos pós-
textuais. Normas para a apresentação da Qualificação. Apresentação da Qualificação. Finalização da 
Disciplina e Avaliação (Repositiva). Fechamento da Disciplina (continuidade do desenvolvimento da 
Monografia). 

5. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

A metodologia de avaliação da disciplina consiste no desenvolvimento da Estruturação da Monografia, 
bem como o desenvolvimento do Primeiro Capítulo, a fim de dar conta do futuro desenvolvimento do 
trabalho monográfico de final de curso. A disciplina terá avaliações em três etapas no decorrer das aulas, a 
serem discutidas na primeira aula: a primeira consiste em perceber a participação e elaboração das 
atividades, a segunda será a apresentação da Estrutura da tese e início do Primeiro Capítulo (ao qual 
denominaremos de Qualificação) e a última será a verificação da Estrutura da Monografia Física, de acordo 
com as normas do Departamento de Arqueologia. De acordo com as regras de avaliação da Universidade, 
a média final será composta de três notas, cada uma delas com peso 100, realizando-se ao final a média 
aritmética. 
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