
 

 

 
 
 
Programa de Pós-Graduação em Histórica, Política e Bens Culturais  

Mestrado Profissional em Bens Culturais e Projetos Sociais  

 

Disciplina: Seminário de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

Tipo: Obrigatória 

Professor: Jairo Nicolau 

E-mail: jairo.nicolau@fgv.br 

Período: 2023.1 

Horário: quintas-feiras, das18h30 às 21h30  

Carga horária: 45 horas 

 

O objetivo da disciplina é orientar cada aluno(a) na elaboração do projeto de pesquisa, 

possibilitando espaço de discussão com os demais, sob a coordenação de um professor. 

Além de receber comentários e críticas ao seu projeto, o(a) aluno(a) também poderá 

conhecer e comentar os projetos dos demais. Textos de cunho metodológico serão 

discutidos de maneira a socializar a turma com métodos e técnicas de pesquisa. A 

disciplina deverá contribuir, juntamente com o Seminário tutorial, para a preparação da 

versão definitiva da proposta de trabalho.  

 

Programação das aulas 

 

09 de março –  apresentação do curso 

16 de março – o que é uma questão de pesquisa? 

23 de março -  projeto de pesquisa: justificativa e hipótese 

30 de março – projeto de pesquisa: teoria e revisão da literatura 

06 de abril – feriado 

13 de abril - métodos de pesquisa: quadro geral 

20 de abril – registros: análise de fontes primárias 

27 de abril – pessoas: entrevista, história oral e etnografia 

04 de maio – debate dos projetos dos alunos  

11 de maio - debate dos projetos dos alunos  

18 de maio – debate dos projetos dos alunos  

25 de maio – debate dos projetos dos alunos  

01 de junho – debate dos projetos dos alunos  

08 de junho – feriado 
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15 de junho – debate dos projetos dos alunos  

22 de junho – debate dos projetos dos alunos  
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