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Ementa
A natureza de uma investigação científica. O problema de pesquisa e sua delimitação. A construção de hipóteses. A escolha das variáveis. A construção
teórica do objeto. A escolha dos métodos e técnicas de pesquisa. Metodologias quantitativas e qualitativas: breve introdução. A construção dos instrumentos de
pesquisa. A redação do projeto de pesquisa

Objetivo
Proporcionar aos alunos um embasamento teórico e prático sobre fundamentos da pesquisa científica, além de fornecer instrumentos que possibilitem a
técnica da pesquisa em turismo.

a) Contribuir para a elaboração dos projetos de TCC;
b) Acompanhar o processo de produção dos projetos;
c) Apresentar ao final da disciplina propostas de TCC.

Conteúdo
1. Compreendendo a elaboração dos projetos de TCC;
2. Compreender a normatização com base na ABNT;
3. Estrutura do TCC;
4. Introdução; problemática; objetivos; referêncial teórico; metodologia; Referências; anexo e apêndice.
5. Proposta de projeto de TCC;

Metodologia
A abordagem do conteúdo programático dar-se-á através de aulas expositivas, podendo-se ampliar para discussões e seminários; sem excluir, eventualmente,
a utilização de outras técnicas didático pedagógicas (debates, vídeos, visitas à biblioteca, palestras, informática). Tal abordagem exige como requisito mínimo
por parte dos alunos a leitura prévia dos textos indicado recomendando-se a pesquisa bibliográfica, a resenha e o fichamento dos textos.

Procedimentos
Participação em sala de aula; integração através de seminários; elaboração de resumos de textos; trabalho individual e em grupo (elaboração de artigo
científico) como resultado de trabalho interdisciplinar. Durante o processo de avaliação, também serão levados em consideração os seguintes critérios:
assiduidade às atividades acadêmicas, pontualidade e cumprimento dos prazos na entrega dos trabalhos
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