
 

  

  Metodologia da Pesquisa Científica   

   

Pós-Graduação em Fisiologia do Exercício Aplicada à Promoção da Saúde e ao Esporte   

    

   

A pontuação distribuída para disciplina, será no total de 10 pontos ao longo 

do curso. Será atribuído 9 pontos somente ao trabalho de conclusão de curso 

[apresentação oral (4 pontos) e texto (5 pontos)] e 1 ponto para atividades 

designadas pelo professor responsável pela disciplina (cumprir prazos de entrega).  

  

O trabalho deve conter no mínimo 5 artigos em inglês de alta qualidade 

(fator de impacto elevado). A citação de livros ao longo do texto é aceita, porém 

deverá ser evitada ao máximo. Além disso, NÃO é permitido citar livros na sessão 

de resultados.   

  

Todas as atividades estão destacadas abaixo, seguida de seus prazos de 

entrega respectivamente. O envio das atividades propostas listadas a seguir 

deverão ser exclusivamente encaminhadas via e-mail para o seguinte endereço 

eletrônico:   

sefemetodologiacientifica@gmail.com.    

   

O documento deverá estar em formato PDF e estar nomeado da 

seguinte forma, exemplo: TCC_Atividade01_Diogo_Machado_Oliveira  

   

Cronograma das aulas de metodologia:   

Aula 1 - 24/05/19   

Definição de ciência, qualidade da informação;   

   

Aula 2 - 30/03/19   

Introdução à ciência;   

   

Aula 3 – 25/10/19 e 26/10/19   

Definição de tema, orientação de TCC, prática de busca de informação, 

Introdução/Método;   

   

  

  

        



 

Aula 4 - 29/11/19 e 30/11/19   

Estatística; Redação de Resultados;   

   

Aula 5 - 25/01/20   

TCC: Discussão, conclusão citações, referências e formatação;   

   

Aula 6 – 28/03/20   

Aula sobre apresentação oral/ revisão geral sobre redação TCC;   

  

Aula 7 – 28/08/20 e 29/08/20   

Apresentação TCC   

   

Cronograma dos prazos de entregas das atividades de metodologia:    

Atividade 01:   

1. Entregar: Tema e 3 artigos;   

2. Prazo de entrega: 24/10/19;   

3. Valor para essa atividade: Não valerá pontos;   

   

Atividade 02:    

1. Entregar: “Introdução”, “Objetivo” e “Métodos”;    

2. Prazo de entrega: 23/01/20;   

3. Valor para essa atividade: 0,2 pontos;   

   

Atividade 03:   

1. Entregar: “Resultados”;    

2. Prazo de entrega: 26/03/2020;   

3. Valor para essa atividade: 0,3 pontos;   

 

 



  

Atividade 04:   

1. Entregar: Discussão”, “Conclusão”;   

Prazo de entrega: 25/09/2020;   

3. Valor para essa atividade: 0,3 pontos;   

   

Atividade 05:   

1. Entregar: “Referencias”, Formatação Geral;   

2. Prazo de entrega: 25/10/20;   

3. Valor para essa atividade: 0,1 pontos;   

 

Atividade 05:   

1. Entregar: “Slides da apresentação”;  

2. Prazo de entrega: 25/11/20;   

3. Valor para essa atividade: 0,1 pontos;   


