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OBJETIVOS

Aprofundar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Despertar o interesse pela atividade de
pesquisa assim como o desenvolvimento da capacidade escrita e de elaboração de trabalhos
acadêmicos. Evidenciar a maturidade e domínio de instrumentos de análise transmitidos no decorrer do
curso. Esclarecer questões relevantes para o contínuo desenvolvimento da Ciência Econômica.
EMENTA

Elaboração do projeto de pesquisa da monografia, referente a uma temática econômica escolhida
pelo estudante e seu orientador. O projeto de pesquisa formulado durante a disciplina de Monografia
I deverá ser o plano de trabalho a ser executado para a consecução do trabalho final de monografia
do aluno na disciplina de Monografia II.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O conteúdo da disciplina será dividido em 3 partes:
PARTE 1: Teoria sobre a monografia
Nessa parte serão apresentados textos e discussões sobre como proceder na montagem do
projeto de monografia, dando especial atenção ao Manual de Monografia da COECO.
PARTE 2: Definindo o tema
Nessa parte serão realizadas reuniões individuais com os alunos para orientá-los na
definição do tema da monografia.
PARTE 3: Acompanhamento do projeto
Nessa parte serão realizadas reuniões individuais com os alunos para orientá-los na
produção do Projeto da monografia

METODOLOGIA E RECURSOS AUXILIARES

Seguindo as orientações do Manual de Monografia da COECO o objetivo da disciplina é
assessorar e acompanhar individualmente o aluno.
Para alcançar este objetivo no modelo Remoto se tentará manter ao máximo o grau de
interação entre o professor e os alunos. Para isso se pensou e manter o modelo, centrado em
reuniões individuais, de maneira a discutir, caso a caso, as propostas de projeto de cada
discente.
Para manter este nível de interação, serão agendadas, de acordo com a disponibilidade
do aluno, reuniões por mecanismo de videoconferência com o uso de aplicativos gratuitos
como GoogleMeet, Jitsi ou RNP.
Além das reuniões individuais serão apresentadas 8 aulas síncronas, para exposição de
temas relevantes que facilitem o aluno na elaboração de seu próprio projeto de TCC.
AVALIAÇÃO

A Avaliação será composta de 3 elementos:
4 pontos pela apresentação do projeto final de TCC;
2 pontos pela pela entrega da definição do tema;
2 pontos pela entrega de exercícios que serão propostos ao longo do período;
2 pontos pela participação nas reuniões individuais (1 ponto para cada reunião).
O aluno terá a chance de uma apresentação substitutiva do projeto a ser marcada em horário
alternativo caso o mesmo não tenha entregado o projeto até a primeira data de apresentação. (a
avaliação substitutiva substitui somente os 4 pontos definidos para a apresentação do projeto).
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 1977.
UFSJ. Curso de Ciências Econômicas. Manual de elaboração do projeto e da monografia de
bacharelado em Ciências Econômicas. São João del Rei: COECO, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

FACHIN, Odília. Fundamentos de Metodologia. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001.
GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010.
GIL, Antônio Carlos. Técnicas de pesquisa em economia. São Paulo: Atlas, 1995.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica. São Paulo: Atlas,
2000.

________________________

_______________________

Thiago Periard do Amaral

Assinatura do Coordenador(a)

Data 27/01/2022

Data __/__/2022

