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PLANO DE ENSINO 
 

I.  IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Acadêmica: Câmpus Jataí 
Curso:Educação Física - Bacharelado 
Disciplina:Núcleo Temático de Pesquisa I 
Carga horária semestral:  64 Teórica: 32         Prática: 32 
Semestre/ano: 1º semestre/2014 Turma/turno: A/predominantemente noturno 
Professor (a): Michele Silva Sacardo 
II. Ementa 
Sistematização do projeto de pesquisa com fim de apresentação de Trabalho de Conclusão de 
Curso, sob orientação de um professor vinculado a uma das áreas de aprofundamento do 
conhecimento produzido: Educação Física Esporte e Lazer, Educação Física e Educação, 
Educação Física e Saúde. Acompanhamento do desenvolvimento da pesquisa no que se refere à 
estrutura e formato do trabalho final, e às normas técnicas da ABNT. Metodologia de pesquisa: 
tipos de pesquisa, definição de sujeitos e local de pesquisa; técnica de coleta de dados, e análise 
de dados. 
III. Objetivo Geral 
Possibilitar ao aluno a compreensão dos requisitos lógicos, técnicos e teórico-metodológicos da 
pesquisa científica com intuito de garantir sua qualidade e a produção de um trabalho crítico-
reflexivo para fins de conclusão de curso (TCC). 
 
IV. Objetivos Específicos 
- Viabilizar o desenvolvimento da pesquisa de acordo com os três núcleos temáticos: Educação 
Física Esporte e Lazer, Educação Física e Educação, e Educação Física e Saúde; 
 - Dialogar sobre as necessidades da produção da pesquisa científica, abordando a relação lógica 
entre pergunta (problema) e resposta (processo científico), entre os métodos, teorias e 
pressupostos epistemológicos e a articulação entre o método de pesquisa e o método de 
exposição.  
- Fornecer instrumental analítico e metodológico que possibilite a elaboração do TCC (busca de 
referencial teórico, tipo de pesquisa, local e sujeitos, e técnica de coleta e análise de dados); 
- Explicitar informações e referências para a construção do TCC segundo as normas da ABNT e 
normas adotadas pelo curso de Educação Física – Campus Jataí; 
- Desenvolver as atividades de pesquisa implicadas no projeto de pesquisa e orientar a elaboração 
do TCC (revisão bibliográfica, metodologia, coleta e tabulação dos resultados). 
V. Conteúdo 
 Elaboração e desenvolvimento da pesquisa: acompanhamento da pesquisa em relação à 
estrutura do trabalho, normas da ABNT, bem como apresentar outras normas vancover e APA;) a 
relação lógica entre pergunta (problema) - que se refere a localização e delimitação do mundo da 
necessidade que dá origem ao processo e sua transformação em um problema de pesquisa 
(situação – problema/problematização), buscar as manifestações ou indicadores desse problema 
que implica a recuperação de dados preliminares ou antecedentes de pesquisa sobre o objeto 
e a elaboração de uma pergunta-síntese que articule as questões e delimite o foco central das 
indagações (objetivos) - e resposta (processo científico) que diz respeito ao tratamento e 
sistematização de dados e informações necessários para sua elaboração (ou seja metodologia – 
tipo de pesquisa, definição das fontes, seleção da população/sujeitos,  instrumentos, materiais, 
técnicas para coletar, organizar, sistematização e análises das informações necessárias à 
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construção das respostas; explicitação de hipóteses; definição de um quadro de referências 
teóricas que forneçam as categorias para analisar  as respostas e interpretar os resultados. 
Relação orientador-orientando: intermediação entre orientando e orientador na produção do TCC. 
Explicitar sobre a questão do plágio; Organização da apresentação dos projetos de pesquisa 
(Seminários Temáticos). 
VI. Metodologia 
A elaboração do TCC será desenvolvida em dois semestres, nas disciplinas Núcleo Temático de 
Pesquisa I e II. A disciplina Núcleo Temático de Pesquisa I dará fundamentação metodológica para 
o desenvolvimento e organização do TCC, com ênfase na estruturação final e apresentação do 
projeto de pesquisa, na execução da pesquisa bibliográfica e da metodologia (tipos de pesquisa, 
local e sujeitos, coleta de dados) e na redação preliminar da 1ª etapa do TCC. Ao final do 
semestre, o aluno deve apresentar um relatório do trabalho realizado, contendo no mínimo a 
revisão bibliográfica, a metodologia, a coleta de dados e a apresentação/tabulação inicial dos 
resultados obtidos. As aulas serão expositivas, com leituras e discussão de textos/trabalhos 
científicos, e atendimento (orientação teórica e metodológica) em sala de aula.  
VII. Processos e critérios de avaliação 
Os alunos serão avaliados através de dois instrumentos: projeto de pesquisa e relatório parcial do 
TCC: 
- N1 -  projeto de pesquisa (avaliação escrita e apresentação): (10,0 com peso 1); 
- N2 - relatório parcial do TCC (avaliação escrita): (10,0 com peso 2) 
- nota final: NF= (N1 x 1) + (N2 x 2) / 3 
As notas acima serão atribuídas pelo professor orientador e pelo professor avaliador a nota final 
resultará da média simples das duas notas, para posteriormente ser aplicado os pesos 
especificados. 
Obs: em caso de plágio (parcial e integral ) atribuir nota 0.  
VIII. Local de divulgação dos resultados das avaliações 
Mural da Secretaria do Curso de Educação Física e email dos alunos. 
XI. Bibliografia básica e complementar 
LAKATOS, E.M; MARCONI, M.A. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas, 
2007. 
MINAYO, M.C.S. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 6 ed. Petrópolis: Vozes, 1996. 
MORAES, I.N; AMATO, A.C.M. Metodologia da pesquisa científica. São Paulo: Roca, 2007. 
THOMAS, J.; NELSON, M. Métodos de pesquisa em atividade física. São Paulo: Artmed, 2002. 
TRIVIÑOS, A.N.S. Introdução à pesquisa em ciências sociais. São Paulo: Atlas, 1987. 
 
Complementar: 
LAVINE, C.; DIONNE, J. A construção do saber: manual de metodologia de pesquisa em 
ciências humanas. Porto Alegre: Artmed, 1999. 
LUNA, S.V. Planejamento de pesquisa: uma introdução. 2 ed. São Paulo: Educ, 2009. 
MINAYO, M.C. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. Rio de Janeiro/São 
Paulo: ABRASCO-HUCITEC, 1992. 
SÁNCHEZ GAMBOA, Sílvio (Org.). Pesquisa Educacional: quantidade qualidade.  São 
Paulo: Cortez, 8ª ed. 2013. 
SÁNCHEZ GAMBOA, Sílvio. A Dialética na Pesquisa em Educação: Elementos de 
Contexto. In: Fazenda, I., Metodologia da Pesquisa Educacional, São Paulo: Cortez, 
12ª ed. 2010. 
SÁNCHEZ GAMBOA, Silvio. Pesquisa em Educação: métodos e epistemologias. 
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Chapecó, SC: Argos, 2007. 
SÁNCHEZ GAMBOA, Silvio, Epistemologia da Educação Física: Inter-relações 
necessárias. Maceió: Edufal, 2007. 
SÁNCHEZ GAMBOA, S. Projetos de pesquisa, fundamentos lógicos: a dialética entre 
perguntas e respostas. Chapecó: Argos 2013. 
X. Cronograma 
Nº da Aula                                               Conteúdo                                                          CH       T/P 
Aula 1 – Apresentação da disciplina, normas e cronograma de atividades. 
              Coleta de informações acerca dos projetos de TCCs a serem produzidos.                       4 h       4/0 
Aula 2  – Projeto de pesquisa: aula expositiva. Discussão das propostas dos alunos.      
               A normalização do trabalho científico, atendimento aos grupos para orientação         
               metodológica e redação final do projeto.                                                                           4 h      4/0 
Aula 3 - Estruturação do TCC (elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais) 
                    Desenvolvimento da pesquisa bibliográfica.                                                               4 h      4/0 
Aula 4 e 5 – Entrega e apresentação do projeto de pesquisa.                                                          8h       4/4 
 
Aula 6, 7, 8, 9, 10 - Elaboração e desenvolvimento da pesquisa: acompanhamento e 
                          atendimento.  Coleta de dados.                                                                             20h     10/10 
Aula 10, 11, 12, 13 - Elaboração e desenvolvimento da pesquisa: acompanhamento 
                                  e atendimento.                                                                                               16h     10/6 
Aula 14 – Entrega do relatório parcial de pesquisa.                                                                         4h       4/0 
Aula 15 e 16 – Avaliação final da disciplina.                                                                                     8h       8/0 
 

Data Jataí, 06 de  março de 2014. 
Horário: 4ª feira (19:00 - 20:40 / 21:00 - 22:40) CI sala 1 

 
 

___________________________ 
Profª. Michele Silva Sacardo 

Curso de Educação Física – UFG/Campus Jataí 
Email: michelesacardo@hotmail.com 




