
 

 

 

Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais (CPDOC/FGV) 

Mestrado Profissional em Bens Culturais e Projetos Sociais  

Disciplina: Seminário de Trabalho de Conclusão 

Professora: Dulce Pandolfi  

Horário: 18:30h - 21:30h (4ª feira) 

Créditos: 3 / 45h 

  

Ementa 

O objetivo da disciplina é permitir a cada aluno, em fase de elaboração do projeto de trabalho 

de conclusão, que possa apresentá-lo e discuti-lo com os demais, sob a coordenação de um 

professor. Dessa forma, além de receber comentários e críticas ao seu trabalho, o aluno 

também poderá conhecer e comentar os demais. A disciplina deverá contribuir, juntamente 

com o Seminário tutorial, para a preparação da versão definitiva da proposta de trabalho de 

conclusão. 

 

Planejamento: 

 

Aula 1: 24/8. Apresentação do curso e organização das apresentações. Discussão do livro. 

Goldenberg, Mirian. A Arte de Pesquisar SP, Record, 1977.   

 

Aula 2: 31/8 – Definindo o conteúdo de um projeto de pesquisa 

- Cervo, Amado Luiz & Bervian, Pedro Alcino. Metodologia científica para uso dos 

estudantes universitários. 2ª ed., São Paulo, McGraw-Hill do Brasil, 1978 – trechos sobre 

tema e problematização do tema (p.45-50) 

- Cardoso, Ciro Flamarion S. “Como elaborar um projeto de pesquisa”. Programa de Pós-

Graduaçaõ em História da Universidade Federal Fluminense. s/d. Disponível em 

http://www.historia.uff.br/stricto/files/CARDOSO_Ciro_Como_elaborar_projeto_pesquisa

.pdf.  

 

Aula 3: 14/9 – Primeira rodada - primeira sessão de apresentação e debate de três projetos 

de alunos 



 

  

 

Aula 4: 21/9 – Primeira rodada - segunda sessão de apresentação e debate de três projetos 

de alunos 

 

Aula 5: 28/9 – Primeira rodada - terceira sessão de apresentação e debate de três projetos de 

alunos 

 

Aula 6: 5/10 – Primeira rodada - quarta sessão de apresentação e debate de três projetos de 

alunos 

 

Aula 7: 19/10– Primeira rodada - quinta sessão de apresentação e debate de três projetos de 

alunos 

 

Aula 8: 26/10 – Primeira rodada - sexta sessão de apresentação e debate de três projetos de 

alunos 

 

Aula 9: 9/11 – Avaliação e sistematização dos projetos apresentados na primeira rodada; 

reflexões para a segunda rodada. 

 

Aula 10: 16/11 – Segunda rodada - primeira sessão de apresentação e debate de três projetos 

de alunos 

 

Aula 11: 23/11 – Segunda rodada - segunda sessão de apresentação e debate de três projetos 

de alunos 

 

Aula 12: 30/11 – Segunda rodada - terceira sessão de apresentação e debate de três projetos 

de alunos 

 

Aula 13: 7/12 – Segunda rodada - quarta sessão de apresentação e debate de três projetos de 

alunos 

 

Aula 14: 14/12 – Segunda rodada - quinta sessão de apresentação e debate de três projetos 

de alunos 



 

 

Aula 15: 21/12 – Segunda rodada - sexta sessão de apresentação e debate de três projetos de 

alunos 

 

Trabalho final, a ser entregue até 30/12/2016: o projeto de pesquisa. 

 


