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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
CAMPUS AVANÇADO GOVERNADOR VALADARES

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

PLANO DE ENSINO

Disciplina: FIN034GV - Trabalho de Conclusão de Curso I
Período: 7º Período
Carga horária: 60 h.a.

EMENTA

Elaboração de projeto do trabalho de conclusão de curso (TCC).

OBJETIVOS

Objetivo geral

Ao final da disciplina o aluno deverá ser capaz de executar e finalizar um projeto de pesquisa que
resultará  no  trabalho  final  de  conclusão  de  curso,  sob  orientação  de  um  docente  responsável
cumprindo todas as etapas de um trabalho científico.

Objetivos específicos

Apresentar o tema investigado como um Trabalho de Conclusão de Curso; Executar e finalizar o
plano de trabalho estabelecido junto com o orientador,  para o desenvolvimento do Trabalho de
Conclusão de Curso; Executar e finalizar o percurso metodológico frente à questão de pesquisa, sob
orientação do docente orientador; Identificar os tipos de abordagens metodológicas em pesquisas
científicas; Reconhecer cada etapa para o desenvolvimento de um trabalho científico; Compreender
os aspectos éticos, morais e jurídicos da propriedade intelectual; Realizar o relatório do Trabalho de
Conclusão de Curso.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

I – Orientações

Orientações gerais sobre o TCC I.
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II. Ciência e pesquisa

Ciência e conhecimento científico; Métodos científicos de pesquisa.

III. Metodologia de pesquisa

Estrutura do projeto de pesquisa; Referencial teórico; Tipologia de pesquisa.

IV. Mesa redonda /banca

Execução das etapas de uma pesquisa científica; Aspectos ético-legais em pesquisa científica; 
Propriedade intelectual em pesquisa; Elaboração do relatório de pesquisa.

V. Fechamento do projeto de pesquisa

Fechamento e entrega do projeto.

FONTES DE CONSULTA BIBLIOGRÁFICA

Sites

PORTAL SCIELO: http://www.scielo.br (acesso livre via internet)

GOOGLE SCHOLAR: http://scholar.google.com.br (acesso livre via internet)
 
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/publico/pesquisaPublicaClassificacao.seam?
conversationPropagation=begin

www.spell.org.br

Autores

Eva Maria Lakatos

Sylvia C. Vergara

Antônio Carlos Gil

Revistas

Revista Contexto: http://www.seer.ufrgs.br/index.php/ConTexto

Revista Contabilidade e Finanças – USP:

http://www.eac.fea.usp.br/eac/revista/english/introduction.aspx

http://www.spell.org.br/
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/ConTexto
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Revista Contemporânea de Contabilidade: https://periodicos.ufsc.br/index.php/contabilidade
 
Revista Contabilidade e Organizações: http://www.revistas.usp.br/rco/
 
Revista de Contabilidade e Controladoria: http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/rcc
 
Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade: http://www.repec.org.br/index.php/repec
 
Revista  Contabilidade,  Gestão  e  Governança:  http://www.cgg-
amg.unb.br/index.php/contabil/issue/current
 
Revista Ambiente Contábil: http://www.periodicos.ufrn.br/ambiente
 
Advances in Scientific and Applied Accounting: http://asaa.anpcont.org.br/index.php/asaa
 
Revista de Administração Pública: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap

Anais de Congresso

Congresso Brasileiro de Custo: http://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais
 
Congresso USP de Controladoria e Contabilidade: http://www.congressousp.fipecafi.org/


