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Titulo da pesquisa: A produção Monográfica discente em Design do 

Uniritter: período 2008 até 2015 

Resumo: 

Este projeto de pesquisa dá continuidade ao projeto "A produção Monográfica 

discente da Faculdade de Design do Uniritter". Naquele momento, concebemos 

uma ferramenta de interação específica para o cadastramento de dados 

provenientes dos trabalhos monográficos desenvolvidos durante o período de 

2008-1 até 2013-1. A coleta foi bastante trabalhosa uma vez que à instituição 

mantêm cópia impressa na biblioteca, e mais recentemente digital, somente 

daqueles trabalhos que possuem nota superior ou igual a 9,0 (nove). Dos 426 

trabalhos desenvolvidos no período, foram coletados até o presente momento 

215 (50%). Destes, 182 (84%) possuem uma cópia digital para consulta. Como 

uma fonte alternativa de coleta, está-se prevendo o envio de email aos 

estudantes solicitando sua colaboração. Os resultados alcançados até o 

presente momento podem ser acessados no endereço eletrônico 

http://www.um.pro.br/prod.  

Sendo assim, este projeto tem por objetivo coletar, tratar e analisar 211 

monografias produzidas no período de 2008-1 até 2013-1, 48 monografias 

produzidas no período de 2013-2 e as que vierem a ser produzidas durante o 

período da vigência da presente pesquisa. Num primeiro momento, as 

informações coletadas serão cadastradas segundo os campos título do trabalho, 

autor, ano e semestre, nota atribuída, temática da pesquisa, problema(s) de 

pesquisa, justificativa da pesquisa, objetivos gerais e específicos, a(s) 

metodologia(s) científica(s) e de projeto adotadas, o referencial teórico 

utilizado, produto gerado (gênero, família e produto), dentre outras questões 

pertinentes à estrutura de uma monografia. O procedimento adotado para o 

cadastramento dos dados foi descrito no artigo “Análise da Produção 

Monográfica Discente em Design: um Estudo de Caso em uma Instituição de 

Ensino Superior do Rio Grande do Sul”, publicado na Revista Design & 

Tecnologia, v. 5, p. 57, 2013.  As informações geradas com esse estudo estão 

fornecendo informações valiosas sobre a produção monográfica da Faculdade 

de Design do Uniritter. Também está subsidiando a ação de pedagógica de 

orientação dos professores das disciplinas de Trabalho de conclusão de Curso I 

e II, quanto à organização e desenvolvimento das pesquisas nas disciplinas e 

em especial na definição de temas e problemas de pesquisa. 


