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EMENTA 
Produção científica (Projeto de pesquisa, Artigo científico, Monografia, Dissertação, 
Tese). Defesa de produção científica. Associação brasileira de Normas Técnicas –
ABNT. 
 
OBJETIVO GERAL  
Instrumentalizar os acadêmicos para a produção científica, tomando como mote de 
discussão suas próprias produções e ou atividades desenvolvidas em diferentes 
disciplinas do curso. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Analisar produção científica e identificar os elementos constituintes (projeto de 
pesquisa, artigo, monografia, dissertação, tese).  

b) Elaborar um texto científico a partir da sistematização dos dados coletados na 
disciplina de “Gestão Democrática da Escola: fundamentos”, cuja temática trata 
das práticas de gestão democrática no contexto escolar: Entre legal/formal e a 
prática – Quais os limites e quais possibilidades de superação; 

c) Apresentar, na forma de Seminário a sistematização dos dados pesquisa 
realizada para a disciplina “Gestão Democrática da Escola: fundamentos”; 

d) Elaborar o projeto que resultará na produção do artigo científico de final de 
curso; 

e)   Apresentar sua produção acerca da temática de pesquisa. 
 
METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS DE ENSINO 



a) Apresentação em datashow de um roteiro para elaboração de projeto de pesquisa; 
b) Organizados em equipes, os acadêmicos deverão analisar produções científicas 
(projeto de pesquisa, artigo, monografia, dissertação, tese); 
c) Organizados em equipes, sistematizar dos dados coletados na disciplina de “Gestão 
Democrática da Escola: fundamentos” e elaborar um texto científico e entregar uma 
cópia; 
d) Apresentar na forma de Seminário a produção do texto produzido com dos dados 
coletados na disciplina de “Gestão Democrática da Escola: fundamentos” 
e) Individualmente, elaborar o projeto de pesquisa que resultará no artigo científico 
para conclusão do curso; 
f) Apresentação em datashow, do projeto de pesquisa que resultará no artigo científico 
para conclusão do curso; 
g) A carga horária à distância é destinada à produção do artigo de final de curso, 
portanto, os acadêmicos, quando possuírem dúvida, deverão fazer consulta ao 
professor. 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
a) O texto produzido com os dados coletados na disciplina de “Gestão Democrática da 

Escola: fundamentos”, em que se levará em conta os critérios da produção 
científica, bem como o padrão da norma escrita; 

b) O projeto que resultará no artigo científico para conclusão do curso, em que se 
levará em conta os critérios da produção científica, bem como o padrão da norma 
escrita; 

c) O artigo final, o qual deverá ser enviado cópia ao professor. 
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