PLANO DE APRENDIZAGEM
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Curso: Bacharelado em Administração
Disciplina: Trabalho de Graduação II
Professor: Ma. Joranaide Alves Ramos
CH Teórica: 40h
Prática:
Pré-requisito(s): Trabalho de Graduação II
Período: VIII

Código: ADM8N211
e-mail: joranaide.ramos@unirios.edu.br
CH Total: 40h
Créditos: 02
Ano: 2021.1

2. EMENTA:
Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso – Monografia –, utilizando conhecimentos teóricos,
metodológicos e éticos sob orientação docente; desenvolvimento de habilidades relativas às diferentes
etapas do processo de pesquisa; produção e apresentação do Trabalho Monográfico.

3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA DISCIPLINA:

Compreender e elaborar argumentos científicos lógicos, críticos e precisos;
Identificar as fontes de pesquisa científica, avaliando sua confiabilidade, utilizando-as adequadamente,
bem como, as possibilidades de produção de novos saberes científicos;
Conhecer a estrutura de uma Monografia, sendo capaz de redigí-la, com ética, de forma adequada,
considerando consciente e coerentemente as Normas da ABNT;
Aplicar o conhecimento adquirido ao longo do curso no trabalho de conclusão.

4. OBJETIVO GERAL DA APRENDIZAGEM:
Elaborar pesquisa científica, na modalidade Monografia relativa às ciências administrativas, segundo
normas da ABNT e Manual de formatação e máscara de monografia, do UniRios.

5. CONTEÚDOS
5.1 -PRIMEIRA ETAPA
5.1.1 – CONTEÚDOS NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA E DOS REQUISITOS PARA APROVAÇÃO.
 CONCEITOS PRELIMINARES:
 ـApresentação da disciplina;
 ـConceitos preliminares;

ـ
ـ

Etapas de Desenvolvimento da Monografia: da introdução à conclusão.
Acrescentar na plataforma Brasil

ALYRIO, Rovigati Danilo. Métodos e técnicas de pesquisa em administração. volume único /
Rovigati Danilo Alyrio. - Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ, 2009. 281p. Disponível em <
file:///C:/Users/Nad/Downloads/Livro%20M%C3%A9todos%20e%20Pesquisa%20em%20Administr
a%C3%A7%C3%A3o.%20Rovigati%20Danilo%20Alyrio.pdf>. Acesso em 06/07/2020, às 20:10.
COMO fazer uma pesquisa bibliográfica. Disponível em <
https://www.youtube.com/watch?v=769MHLDwTHM>. Acesso em 08/07/2020, às 13:59.
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Centauro, 2002. Disponível
em <
http://www.uece.br/nucleodelinguasitaperi/dmdocuments/gil_como_elaborar_projeto_de_pesquisa.pd
f>. Acesso em 08/07/2020, às 13:41
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica.
4ª edição. São Paulo: Atlas, 2003. Disponível em < https://docero.com.br/doc/c510s>. Acesso em
08/07/2020, às 13:47
METODOLOGIA Cientifica para Projetos de Pesquisa. Disponível em <
https://www.youtube.com/watch?v=NfuhaIVg06k>. Acesso em 08/07/2020, às 13:53.
NASCIMENTO, Eloy Lago et. al. Manual de formatação e máscara de monografia. Paulo
Afonso-BA: 2020. Disponível em <https://www.unirios.edu.br/biblioteca>. Acesso em 08/06/2020.
PESQUISA Científica: Instrumentos de coleta de dados - entrevista, questionário e observação.
Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=gf-KYDcn3io>. Acesso em 08/07/2020, às 15:00.
REFERÊNCIAS bibliográficas – ABNT. Disponível em <
https://www.youtube.com/watch?v=jaNC18ojQO0>. Acesso em 08/06/2020, às 14:32.
Tabulação e análise de dados. Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=Z86AhpdNpzc>.
Acesso em 08/07/2020, às 15:04.
5.2 -SEGUNDA ETAPA
5.2.1 – CONTEÚDOS NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

ORIENTAÇÃO E TÉRMINO DA MONOGRAFIA
 ORIENTAÇÃO:
 ـCom os professores orientadores.
 METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DE MONOGRAFIA:
 ـEstudo do referencial teórico.
 ـEstudo de metodologias aplicáveis no Trabalho de Graduação II.
 ـElaboração de Cronograma de Atividades.



 ELABORAÇÃO DAS BANCAS DE MONOGRAFIA:
 ـCoordenação das atividades de recebimento das monografias.
- Avaliação das monografias em banca específica

6. METODOLOGIA DO TRABALHO:

A disciplina utilizar-se-á de diversas mídias, tendo a prática como fio condutor do processo de
aprendizagem a partir da pesquisa como princípio educativo. A disciplina terá conteúdos e atividades
disponibilizadas em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA-SAGAH), visando à sinergia entre as
estratégias de inovação no uso de tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) e os
objetivos da disciplina, com vistas a promover aprendizagem significativa e colaborativa.
A aprendizagem dos conteúdos é baseada em metodologias que inserem o aluno em situações do seu
cotidiano como profissional. A aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem por
equipes e a instrução por pares (peer instruction) por serem comprovadamente as formas mais
eficazes de desenvolvimento de competências.
Será adotado o modelo de sala de aula invertida, de acordo com o próprio ritmo do ambiente virtual
e adaptação do acadêmico as metodologias e conteúdo, com resolução de problemas e execução de
projetos.
O conhecimento prima pela aprendizagem adaptativa, com o conteúdo trabalhado em uma
plataforma de aprendizagem que permite a inserção de novos elementos de aprendizagem, e
considerando os cenários de evolução individuais e coletivos. A solução personalizada otimiza o
tempo de estudo do acadêmico e eleva seus índices de aprendizagem.
Partindo do princípio da utilização da sala de aula invertida, auto estudo e resolução de problemas, a
metodologia poderá ser utilizada tanto no PRESENCIAL CONECTADO quanto no PRESENCIAL,
podendo ainda ser aplicada na modelagem hibrida, em que é considerada a mesclagem entre os dois
modelos.
No início do semestre será publicado edital com programação, procedimentos e calendário de
atividades, inclusive data de depósito do texto monográfico e sua Defesa.

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:
AVALIAÇÃO:
A monografia, para fins de avaliação, será apreciada por uma banca examinadora composta por três
professores, sendo um deles o professor orientador e dois outros examinadores, todos especialistas na

área de interesse da monografia, integrantes do corpo docente da instituição, podendo dela fazerem
parte, também, docentes convidados. O trabalho será avaliado entre 0 e 10.
A avaliação da monografia deverá considerar os seguintes critérios:
a) Definição clara do problema estudado;
b) Coerência de todo o trabalho com o problema;
c) Relação do embasamento teórico com o problema em estudo;
d) Clareza e correção de linguagem;
e) Encadeamento lógico das ideias apresentadas;
f) Bibliografia atualizada;
g) Inocorrência de Plágio;
h) Metodologia;
i) Resultados alcançados.
A esses critérios deverão se somar os relativos à exposição oral, quando serão ponderados o domínio
do tema, a fluência e correção verbal, a capacidade de síntese, a postura e o tratamento dispensado à
banca, a resposta às perguntas e a capacidade de contra argumentar. Para a Conclusão do Curso, o
estudante deve obrigatoriamente apresentar e defender, em sessão pública, a monografia final, perante
banca examinadora, podendo o mesmo receber a menção “Aprovado” ou ”Reprovado”.
8. RECURSOS:
Sala (comum)
Práticas em Campo

Sala Configuração Flexível
Kit multimídia

Laboratório(s) - agendar
Outros (informar)

09. ATENDIMENTO EXTRA CLASSE:
Diariamente, via endereço eletrônico joranaide.ramos@unirios.edu.br.
10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica. Petrópolis: Vozes, 2002
LEIGH, Andrew. Como fazer propostas e relatórios. São Paulo: Nobel, 2000
MARTINS, Gilberto de Andrade. Guia para elaboração de monografias e trabalhos de
conclusão de curso. São Paulo: Atlas, 2000.

11. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
ECO, Humberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 2000
SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. São Paulo: Martins Fontes, 2004

SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. Campinas:
Editora Autores Associados, 2000.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez,
2000
PRESTES, Maria Luci Mesquita. A pesquisa e a construção do conhecimento
científico: do planejamento aos textos, da escola à academia. São Paulo: Rêspel, 2002.

12. LEITURA COMPLEMENTAR:
ALYRIO, Rovigati Danilo. Métodos e técnicas de pesquisa em administração. volume
único / Rovigati Danilo Alyrio. - Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ, 2009. 281p. Disponível
em
<
file:///C:/Users/Nad/Downloads/Livro%20M%C3%A9todos%20e%20Pesquisa%20em%20Ad
ministra%C3%A7%C3%A3o.%20Rovigati%20Danilo%20Alyrio.pdf>.
Acesso
em
06/07/2020, às 20:10.
COMO
fazer
uma
pesquisa
bibliográfica.
Disponível
em
<
https://www.youtube.com/watch?v=769MHLDwTHM>. Acesso em 08/07/2020, às 13:59.
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Centauro, 2002.
Disponível
em
<
http://www.uece.br/nucleodelinguasitaperi/dmdocuments/gil_como_elaborar_projeto_de_pe
squisa.pdf>. Acesso em 08/07/2020, às 13:41
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia
científica.
4ª
edição.
São
Paulo:
Atlas,
2003.
Disponível
em
<
https://docero.com.br/doc/c510s>. Acesso em 08/07/2020, às 13:47
METODOLOGIA Cientifica para Projetos de Pesquisa. Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=NfuhaIVg06k>. Acesso em 08/07/2020, às 13:53.

<

NASCIMENTO, Eloy Lago et. al. Manual de formatação e máscara de monografia. Paulo
Afonso-BA: 2020. Disponível em <https://www.unirios.edu.br/biblioteca>. Acesso em
08/06/2020.
PESQUISA Científica: Instrumentos de coleta de dados - entrevista, questionário e
observação. Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=gf-KYDcn3io>. Acesso em
08/07/2020, às 15:00.
REFERÊNCIAS
bibliográficas
–
ABNT.
Disponível
em
https://www.youtube.com/watch?v=jaNC18ojQO0>. Acesso em 08/06/2020, às 14:32.

<

Tabulação
e
análise
de
dados.
Disponível
em
https://www.youtube.com/watch?v=Z86AhpdNpzc>. Acesso em 08/07/2020, às 15:04.

<

13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

14. APROVAÇÃO:
Aprovado em _____/_____/_____

COORDENADOR(A)

Homologado em ____/____/_____

PRÓ REITORIA DE ENSINO

OBS: As datas das avaliações poderão sofrer alterações de acordo com o disciplinado pela secretaria
acadêmica do Unirios.

