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Permitir que os alunos tenham contato com os diversos aspectos relacionados à produção do
conhecimento científico, compreendendo as orientações teórico-metodológicas, os
procedimentos da pesquisa e os aspectos formais da produção de um projeto de investigação.
Estrutura do conhecimento científico. Procedimentos científicos. Projetos de Pesquisa Científica.
Projetos de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
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Curso
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08333

Oceanografia

Integral

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE 1 – Apresentação da Disciplina no contexto do curso de Oceanografia. O que é Ciência:
evolução dos conceitos. Tipos de conhecimento.
UNIDADE 2 – Métodos científicos e tipos de pesquisa. A escolha do tema de pesquisa e a elaboração de
hipóteses.
UNIDADE 3 – As etapas da pesquisa científica. Técnicas de elaboração e estrutura formal de textos
científicos (normas da ABNT).
UNIDADE 4 – O projeto de pesquisa e suas componentes fundamentais: questão norteadora, referencial
teórico, materiais e métodos, cronograma.
UNIDADE 5 – Definição do tema do TCC e escolha do futuro orientador. Elaboração do projeto de TCC.
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METODOLOGIA
O curso será desenvolvido com base em aulas expositivas, discussão de textos relativos ao conteúdo da
disciplina e realização de tarefas dirigidas. As leituras, debates em sala de aula e atividades práticas
propostos servirão de base para a elaboração dos projetos de TCC individuais, com apoio do futuro
orientador.
AVALIAÇÃO


Os alunos deverão realizar e enviar através do sistema Moodle tarefas específicas relacionadas
à temática tratada, de acordo com o cronograma a ser estabelecido ao longo do
desenvolvimento da disciplina.



Não serão aceitos trabalhos enviados fora do prazo estabelecido. Não serão considerados
trabalhos enviados por email.



A média final será calculada com base na média do desempenho do aluno nessas atividades
(Peso 1) associada à média das notas obtidas na avaliação do projeto pela comissão de
avaliação (Peso 2), conforme a Resolução Normativa 002/2011 do curso de graduação em
Oceanografia da UFSC (http://oceanografia.ufsc.br/tcc/).

CRONOGRAMA
O cronograma da disciplina está definido da seguinte forma:
SEMANAS 1 a 4 – aulas teóricas e atividades práticas sobre história e filosofia da Ciência; definição do
orientador e do tema de pesquisa (prazo final para entrega do tema de pesquisa e nome do orientador: 04
de abril).
SEMANAS 5 a 8 – aulas teórico-práticas sobre o método científico, a seleção de um problema de
pesquisa e técnicas de elaboração de projetos de pesquisa (prazo final para entrega do nome dos dois
professores da comissão de avaliação, além do orientador: 02 de maio).
SEMANAS 9 a 12 – aulas teórico-práticas sobre a estrutura de projetos de pesquisa.
SEMANAS 13 a 16 – elaboração dos projetos de TCC prazo final para envio do projeto para o professor
da disciplina (que encaminhará para a banca avaliadora em: 20 de junho).
SEMANAS 17 e 18 – recebimento das notas da banca avaliadora e encerramento do curso (prazo final
para entrega das notas por parte da banca avaliadora: 04 de julho).

