CURSO: Graduação em Economia – 2º semestre de 2018
DISCIPLINA: Trabalho de Conclusão de Curso I
PROFESSORA: Maria Teresa Duclos
CARGA HORÁRIA: 60h
PRÉ-REQUISITO: Não Há
HORÁRIO E SALA DE ATENDIMENTO: agendar por e-mail
SALA: 1126 A

PLANO DE ENSINO
1. Ementa
Na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I, os alunos deverão desenvolver um projeto
de pesquisa sobre algum assunto teórico ou empírico relacionado com qualquer uma das inúmeras
subáreas da Ciência Econômica. Os alunos deverão identificar um tema do seu interesse, definir o
escopo das questões relacionadas ao tema a serem analisadas, definir as estratégias de abordagem das
questões levantadas e elaborar sobre um conjunto de resultados esperados ao final do trabalho. Esse
projeto de pesquisa deverá ser o plano de trabalho a ser executado para a consecução do trabalho final
de monografia do aluno na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II.
As regras para o desenvolvimento e o critério de aprovação para a disciplina de Trabalho de
Conclusão de Curso II serão apresentadas à turma pelo professor responsável pela disciplina,
denominado professor tutor, em um encontro agendado para o início do semestre letivo. Em seguida a
este primeiro encontro, cada aluno passará a ser individualmente orientado em suas atividades pelo seu
respectivo professor orientador. O professor tutor acompanha o aluno ao longo do semestre através de
encontros agendados de acordo com a necessidade de cada um.
2. Objetivos da disciplina
Solidificar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso e despertar o interesse pela atividade
de pesquisa. Refletir sobre questões relevantes para o contínuo desenvolvimento da Ciência
Econômica. Desenvolver a capacidade de expressão escrita e a aplicação correta dos métodos de
pesquisa de modo a gerar trabalhos acadêmicos
3. Objetivos centrais de aprendizagem
Desenvolver, executar e concluir um projeto de pesquisa.
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4. Relação da disciplina com o debate contemporâneo
Esta disciplina leva o aluno a refletir e tratar sobre temas econômicos relevantes.
5. Procedimentos de ensino (metodologia)
O atendimento é individual e de acordo com a necessidade de cada aluno.

6. Procedimentos de avaliação
Nota final atribuída ao projeto de pesquisa.
7. Bibliografia Obrigatória
ABREU, Estela dos Santos e TEIXEIRA, José Carlos Abreu. Apresentação de Trabalhos
Monográficos de Conclusão de Curso. Rio de Janeiro: Editora da UFF, 2001, 5ª Edição.
Normas da ABNT.
TACHIZAWA, Takesh e MENDES, Gildásio. Como fazer Monografia na prática. (Rio de Janeiro:
Editora FGV, 2003, 7ª Edição.
8. Bibliografia Complementar
Creswell, John. Projeto de Pesquisa. Métodos qualitativo, quantitativo e misto. Porto Alegre, Artmed,
2010.
GIL, Antônio Carlos. Guia para Elaboração de Monografias e trabalhos de conclusão de curso. São
Paulo: Atlas, 2000.
GIL, Antônio Carlos. Técnicas de Pesquisa em Economia e Elaboração de Monografias. São Paulo.
Atlas. 2000
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. In:
Fundamentos de metodologia científica. Atlas, 2010.
MARION, José Carlos. Monografia para os cursos de Administração, Contabilidade e Economia. Rio
de Janeiro. Atlas, 2002.
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9. Minicurrículo do(s) Professor(s)
Possui graduação em Economia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1980), mestrado em
Economia pela Escola de Pós-Graduação Em Economia (1990) e doutorado (PhD) em Economia University of Minnesota (1997). Atualmente é professora da Fundação Getúlio Vargas - RJ. Tem
experiência na área de Economia, com ênfase em Capital Humano, atuando principalmente nos
seguintes temas: economia da saúde e regulação econômica.
10. Link para o Currículo Lattes
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787178E6
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