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IFPB 

 
 

PLANO DE ENSINO 

 
DADOS DA DISCIPLINA 

Nome da disciplina: Metodologia do Trabalho Científica 

Curso: Técnico em Manutenção e Suporte em Informática 

Série/Período: 2º ano 

Carga Horária h/r (h/a): 67 horas 

 

EMENTA 
 
O nascimento do saber científico: do saber “espontâneo” ao saber racional. Ciência e tecnologia 
e a função social do saber. O fazer científico: da pré à pós-produção. Método de estudo 
eficiente: leitura, resumo, fichamentos. Problema e problemática. Métodos de verificação de 
hipóteses; Trabalhos científicos: projeto, artigo, relatório e monografia. 

 

OBJETIVOS 
Geral: 

Compreender e aplicar os princípios da metodologia científica em situações de produção e 

expressão do conhecimento, bem como nas situações que envolvem a construção de trabalhos 

acadêmicos. 

 
Especifico:  
 

- Introduzir a discussão sobre os diversos tipos de conhecimento e dos métodos científicos; 

- Conhecer os principais instrumentos técnico-metodológicos que permitem o desenvolvimento 

de trabalhos acadêmicos e científicos; 

- Desenvolver habilidades para construir um projeto de pesquisa; 

- Conhecer diferentes meios de comunicação científicos: artigo, monografia e eventos; 

- Apresentar as principais Normas da ABNT relacionadas a organização de trabalhos científicos 

e acadêmicos; 

- Discutir a organização dos trabalhos de conclusão de curso e do relatório de estágio. 
 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
BIMESTRE I 

 O MÉTODO CIENTÍFICO E A MODERNIDADE  
 O nascimento do saber científico;  
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 Usos sociais do saber; 
 Da problemática à verificação: escolha do tema e estratégias de uso dos dados. 

 
BIMESTRE II 

 O PERCURSO CIENTÍFICO: RECURSOS TÉCNICO-METODOLÓGICOS DO SABER 
CIENTÍFICO 

 Tipos de pesquisa, recursos de pesquisa; 
 Como fichar e elaborar notas de estudo;  
 Propriedades dos trabalhos acadêmicos: projetos, artigos, relatórios de pesquisa e 

monografia; regras da ABNT 
 

BIMESTRE III 

 ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 
 Técnicas de elaboração de projeto de pesquisa 
 Confecção dos itens de um projeto: introdução, justificativa, objetivos, metodologia, 

embasamento teórico, cronograma, referencial bibliográfico. 
 

BIMESTRE IV 

 Apresentação dos projetos de pesquisa individualmente 
 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 
Aulas expositivas e dialogadas; estudo dirigido; discussão e debate; construção de textos e 
pesquisa (artigos, jornais, revistas, internet, periódicos) vídeos, entre outros recursos. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
A avaliação é contínua e seguirá os critérios de participação em sala de aula, com presença e 
realização de atividades de estudo dirigido, discussão e debate, pesquisa; da apresentação do 
conteúdo trabalhado em forma de seminários; por fim,  provas. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
 

 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA: 
 
BOOTH, Wayne C.; COLOMB, Gregory G.; WILLIAMS, Joseph M. A arte da pesquisa. São 
Paulo, Martins Fontes, 2edª, 2008. 
 
BOURDIEU, Pierre. Usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo científico. 
São Paulo, UNESP, 2003. 
 
ECO, Umberto. Como se faz uma tese em ciências humanas. Lisboa, Editorial Presença, 13ªed, 
2007.  
 
COMPLEMENTAR: 
 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo, Atlas, 4ªed: 2002. 
 
GOLDENBERG, Mirian. A Arte de pesquisar. Rio de Janeiro - São Paulo, Editora Record, 2004. 
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KLEIMAN, Angela. Leitura: Ensino e Pesquisa. Campinas, Pontes Editores, 1989. 
 
LAVILLE, Christian; DIONNE, Jean. A construção do Saber: manual de metodologia da 
pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre, Artmed: 1999. 
 
QUIVY, Raymond; CAMPENHOUDT, Luc Van. Manual de Investigação em ciências sociais. 
Lisboa, Gradiva, 1992. 
 
SALOMON, Délcio Vieira. Como Fazer uma Monografia: Elementos de metodologia do trabalho 
científico. Belo Horizonte, Interlivros, 1979. 
 

 


