Aula 2
Como Definir o Tema da Pesquisa

PRAZO FINAL PARA ENTREGA DO VÍNCULO / CRONOGRAMA

Como definir um Tema
Tema é o assunto que se deseja estudar e pesquisar.
Sua escolha deve levar em conta possibilidades, aptidões e
tendências de quem irá elaborar a pesquisa (em conjunto com
seu orientador)
Espera-se que o grau de conhecimento sobre o assunto possa
ser aumentado em função da pesquisa.
A pesquisa deve ser focada sobre um problema relacionado ao
tema, ou seja, uma questão associada ao tema com
importância real, e que ainda não tenha sido devidamente
respondida pela literatura existente.

Estratégia para Escolha do Tema
Você deve refletir a escolha do tema sobre três aspectos:
• Paixão
• Conhecimentos e Habilidades
• Possibilidade

Estratégia para Escolha do Tema
• Paixão
•
•
•
•

Apenas você consegue sentir isso!
Pergunte a si mesmo: meu tema é algo que eu realmente sou apaixonado?
Eu gosto de fazer? Eu quero aprender mais sobre esse tema? Eu vou me esforçar?
Gostar facilita a inspiração e a transpiração necessária para se dedicar
profundamente ao tema.

• Conhecimentos e Habilidades
•
•
•
•
•

Além da paixão, você conhece sobre?
Tem uma base, conhecimento mínimo sobre?
Será que eu tenho os conhecimentos mínimos para fazer tal empreitada?
Esse aspecto é binário: ou você tem ou não.
Uma pessoa que vai aprender a andar de moto. Se ela já sabe andar de bicicleta, ele
terá certa facilidade para a moto. Caso contrário, seria muito mais difícil essa
aprendizagem.

• Possibilidade

• Existe um professor orientador interessado em te orientar? Seu tema tem aderência
ao curso de GTI?

Exemplos de Tema de Pesquisa
• PLANEJAMENTO DE RECURSOS EMPRESARIAIS- ERP – um estudo comparativo nas microempresas
da região de ITU.
• PROTOCOLOS DE REDES SEM FIO em dispositivos móveis
• SISTEMAS DE LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS VIA GPS e sua relação com dispositivos iot
• TECNOLOGIA NA GESTÃO DAS EMPRESAS - um estudo comparativo entre empresas da região de
Sorocaba e Itu.
• A INCLUSÃO DIGITAL NAS ESCOLAS PUBLICAS da cidade de Itu
• COMPUTAÇÃO EM CLUSTER – estudo de caso da empresa XXX
• ERP NO CONTEXTO DA ECOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA TEORIA DO CAOS
• EXCLUSÃO DIGITAL EM COMUNIDADES um estudo de caso nas comunidades do entorno de Itu
• INFLUÊNCIA DA INFORMÁTICA EM PROTEÇÃO E OSCILOGRAFIA
• INFORCRÁTICA: A BUROCRATIZAÇÃO DA INFORMÁTICA um estudo de caso no processo de criação
de novas empresas
• INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO um estudo de caso dos impactos da educação a distância no ensino
superior: um estudo de caso do curso de Pedagogia da Univesp na região de Itu.

Bom
trabalho!!!

