
INSTITUTO  SAÚDE E SOCIEDADE – CURSO SERVIÇO SOCIAL 

 

Planos de Ensino – ADE – Oficina do Trabalho de Conclusão de Curso – 1º 2020 
Eixo específico: Serviço Social 

Professor(a) Responsável: Silvia Maria Tagé Thomaz - Ano Letivo: 2020 

Semestre: 2º (18/11/20 14/01/21) - Termo: 7º. 

Categorial da UC: Obrigatória 

Dia da semana e horário: segundas feiras, das 14h às 16 / e das 19h às 21h. 

Períodos: Vespertino e Noturno - Plataforma: Google Meet 

 

Objetivo Geral: Promover a aproximação aos temas de pesquisa para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso  

Objetivos Específicos: - Possibilitar espaços de reflexão sobre possíveis temas de pesquisa - Orientar a busca de referências bibliográficas e de acesso 

aos meios de pesquisa bibliográfica - Aproximar das leituras necessárias para a definição de seu tema de estudo e para os fichamentos necessários - 

Discutir as justificativas para os temas de escolha.  

Ementa: Aproximação aos temas de pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso. Delimitação de temas de pesquisa. Levantamento de referencial 

bibliográfico. Sistematização do referencial bibliográfico.  

Conteúdo Programático: - Apresentação da regulamentação de TCC do Curso - Levantamento de temas de interesse e de viabilidade para pesquisa - 

Problematização do tema de estudo - Utilização da biblioteca e de laboratório de informática para pesquisa bibliográfica - Elaboração de fichamentos e 

sistematização de leituras - Construção de justificativa do interesse de pesquisa  

Metodologia de Ensino Utilizada: A Oficina fará uso de recursos pedagógicos diversificados que possibilitem reflexões e atitudes investigativas. Entre 

eles, a discussão em sala de aula, o uso da biblioteca, dos laboratórios de informática, levantamento das áreas de pesquisa do corpo docente, dos núcleos 

de pesquisa e dos TCCs concluídos, disponibilizados na Biblioteca do Campus. 

Critérios de Avaliação: A avaliação será processual, observando o interesse e compromisso dos alunos com a sua formação e a construção do material 

proposto. Serão observados a presença e participação nos encontros, entrega pontual dos trabalhos.  

Bibliografia Básica:  

ALCOFORADO, Mirtes Guedes. Elaboração de Projetos de Pesquisa. Serviço Social – Direitos Sociais e competências profissionais. CFESS:ABEPSS; 

Brasília (DF), 2009:719-760.  

GUERRA, Yolanda. A dimensão investigativa no exercício profissional. Serviço Social – Direitos Sociais e competências profissionais. 

CFESS:ABEPSS:Brasília (DF), 2002.  

MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.)& DESLANDES, Suely Ferreira & NETO, Otávio Cruz & GOMES, Romeu. Pesquisa Social: teoria, método e 

criatividade. Petrópolis (RJ), Vozes, 1994.  
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Bibliografia Complementar:  

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1999 

MARCONI, Marina de Andrade & LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de 

pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. São Paulo: Atlas, 1999.  

MARTINELLI, Maria Lúcia. O uso de abordagens qualitativas na pesquisa em Serviço Social. São Paulo: PUC, 1994.  

SALOMON, Décio Vieira. Como fazer uma monografia. 10. Ed. São Paul: Martins Fontes, 2001.  

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23 ed. Ver. E atual. - São Paulo. Cortez, 

 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS E METODOLOGIA DE ENSINO: A unidade curricular será ministrada por meio de atividades remotas: 

atividades síncronas via Google Meet que serão gravadas e disponibilizadas aos estudantes; encontros virtuais inter unidades curriculares; leitura de 

textos, roteiros de estudos e elaboração de atividades por TCC.  

PROCESSO DE AVALIAÇÃO: A avaliação, entendida como um processo permanente tem por objetivo identificar a capacidade de assimilação, o 

desenvolvimento de habilidades, reflexão e síntese dos conteúdos, bem como o interesse e compromisso dos estudantes com sua formação e na relação 

com o trabalho profissional. Serão tomados como referência do processo de avaliação: leitura e debate dos textos; participação nas atividades propostas, 

sejam síncronas o assíncronas. 

 

CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Data Conteúdo Tema – Referências Atividades Carga horária 

18.11 Acolhimento e proposta 

de trabalho 

 Atividade síncrona &° 

termo 

2 horas 

25.11 Apresentação da 

regulamentação de TCC 

do Curso - 

Levantamento de temas 

de interesse e de 

viabilidade para 

pesquisa 

Reapresentação do plano de ensino; 

Contrato com o grupo; 

TCC e a Formação Profissional 

Projeto Político Pedagógico  

Manual do TCC 

 

Atividade síncrona  

Articulada 7° termo 

2 horas 

 Início do Pré Projeto de 

Pesquisa  

Levantamento 

Bibliográfico sobre a 

Cada estudante deverá redigir uma breve introdução ao seu tema de 

estudo e pesquisa de TCC, Justificativa e objetivos,  

ALCOFORADO, Mirtes Guedes. Elaboração de Projetos de 

Pesquisa. Serviço Social – Direitos Sociais e competências 

Atividade assíncrona 

 

 

 6 horas 
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temática  

Construção de 

justificativa e objetivos 

do interesse de pesquisa 

profissionais. CFESS:ABEPSS; Brasília (DF), 2009:719-760.  

1º Trabalho para fins de avaliação  

 

03/12  Planejamento do Projeto 

de Pesquisa 

Devolutiva dos trabalhos e  

Problematização dos temas de estudo  

Plataforma Brasil 

Atividade síncrona 2 horas. 

 

 

 

 

Exercício para 

formulação do Projeto 

de Pesquisa 

Inserção na Plataforma 

Brasil 

Cada estudante/grupo deverá redigir uma proposta de metodologia 

de estudo/pesquisa a partir do tema proposto 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.)& DESLANDES, Suely 

Ferreira & NETO, Otávio Cruz & GOMES, Romeu. Pesquisa 

Social: teoria, método e criatividade. Petrópolis (RJ), Vozes, 1994 

2º Trabalho para fins de avaliação  

Atividade assíncrona 

 

6 horas 

17.12 Projetos de Pesquisa Andamento dos projetos, devolutivas, apoio ao desenvolvimento dos 

projetos. 

Apresentação de formulário para dados dos projetos e definição de 

orientadores 

Atividade síncrona 

 

. 

 

2 horas 

  Cada estudante/grupo deverá revisar a proposta de metodologia de 

estudo/pesquisa a partir do tema proposto 

Preenchimento de formulário dos pré projetos por TCC, 

complementando as informações 

Atividade assíncrona 

 

 

6 horas 

07.01 Fechamento  Entrega dos Pré Projetos e formulários por TCC  

Devolutivas, Encaminhamentos do TCC, Avaliação 

3º Trabalho para fins de avaliação  

Atividade síncrona 2 horas 

14.01  Plantão de devolutivas  Assíncronas  2 horas 

 


