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1. EMENTA 
Elaboração da monografia: planejamento, escolha e delimitação do campo de estudo, problematização do 
tema, revisão bibliográfica, revisão teórica, objetivos, escolha dos procedimentos metodológicos e 
técnicas. 
2. OBJETIVOS 
Compreender os aspectos teóricos e práticos referentes à elaboração da monografia, enfatizando a 
importância do saber científico no processo de produção do conhecimento; Conhecer as etapas formais de 
elaboração do TCC; Aplicar as Normas Técnicas de Trabalhos Científicos; Planejar e elaborar a Monografia 
ou Trabalho de Conclusão de Curso. 
3. CONTEÚDO GERAL 
A disciplina se estrutura em aulas expositivo-dialogadas, com a apresentação de seminários por parte dos 
alunos e discussões orientadas para as pesquisas que os alunos executam. 
4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Apresentação da disciplina e os projetos de pesquisa dos discentes; 
2. Leituras e redação para a delimitação do tema da monografia;  
3. Leituras e redação dos problemas a serem discutidos dentro da pesquisa pretendida; 
4. Confecção da provável estrutura (sumário) da monografia;  
5. Leituras para redação da justificativa e objetivos; 
6. Leituras para redação das hipóteses e da metodologia da pesquisa; 
7. Bibliografia básica a ser utilizada na pesquisa monográfica;  
8. Escolha e redação de um capítulo da monografia; 
9. Levantamento e revisão da bibliografia para leituras e elaboração dos fichamentos e resumos da 

pesquisa; 
10. Coleta de dados para o projeto, se o capítulo for pesquisa de campo; 
11. Elaboração e organização dos fichamentos, resumos e relatórios da bibliografia selecionada; 
12. Escrever um capítulo da monografia com base na estrutura provável (sumário) do projeto. 

5. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
O aluno será avaliado em duas modalidades: apresentação oral e; análise do trabalho, que deve ser um 
capítulo da monografia.  
O trabalho e a apresentação oral do aluno serão avaliados por uma banca examinadora, que atribuirão, 
individualmente, nota ao trabalho. 
A banca examinadora será composta por dois docentes, sendo pelo menos um do departamento de 
Arqueologia. É obrigatório que um dos membros da banca seja o orientador. 
A nota dada refere-se ao trabalho escrito com peso 7 (sete) e a apresentação oral com peso 3 (três). 
No trabalho escrito, cada membro deve avaliar a facilidade de redação, capacidade de síntese, clareza, 
objetividade, linguagem; Adequação da linguagem científica no tratamento do tema; Aspectos técnicos, 
atualização e adequação ao tema durante a revisão bibliográfica; Capacidade de descrever a experiência 
vivenciada e correlacionar com a bibliografia consultada. 
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Na apresentação oral, cada membro deve avaliar domínio do conteúdo, organização da apresentação, 
capacidade de comunicar os objetivos do trabalho e a capacidade de argumentação. 
A apresentação oral terá duração máxima de 15 (quinze) minutos com tolerância de 5 minutos e deve 
preceder a 10 (dez) minutos de arguição para cada membro da banca examinadora com tolerância máxima 
de 5 (cinco) minutos. 
A nota final da Qualificação será a média aritmética das 2 (duas) notas atribuídas ao trabalho pelos 
membros da banca examinadora. 
Repositiva: Conforme Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997, em seu artigo quinto e 
parágrafo primeiro “A avaliação repositiva será expressa em números inteiros com valor de 0 (zero) a 100 
(cem), substituindo a menor nota obtida durante o período letivo”. 
6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOGIA. Normas para confecção do TCC em Arqueologia. Porto Velho: 
Universidade Federal de Rondônia, 2013. Disponível em: http://www.arqueologia.unir.br 
7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CAPRA, Fritjof. O Ponto de Mutação. Editora Cultrix, 1998. 
FEYERABEND, Paul. Contra o método. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1989. 
SOUZA MINAYO, Maria Cecília. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Editora Vozes Limitada, 
2011. 
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