
 
 

PLANO DE DISCIPLINA 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome: METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA 

Curso: CST EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS  

Período: 3º 

Carga Horária Semestral: 33 h 

 

EMENTA 

Estudo do texto: análise, síntese e interpretação. Sublinhando, esquematizando e 
resumindo. Tipos de resumo. Tipos de fichamento. Análise textual, temática e 
interpretativa. Estudo do processo de pesquisa científica aplicada, discutindo 
questões teóricas da pesquisa. Levantamento de informações para pesquisas. 
Conceitos utilizados na pesquisa. Tipos de pesquisa. O método científico e suas 
etapas. Definição de método. Tipos de método. Técnicas de pesquisa: definição e 
classificação. Problematização. Formulação de hipóteses. Variáveis. Coleta de 
dados. Amostra. Análise dos dados e conclusões. A organização do texto científico. 
Normas da ABNT. Tipos e caracterização de trabalhos científicos. Elaboração de 
projetos de pesquisa, de relatórios de pesquisa e de artigos científicos. 

 

OBJETIVOS 

Geral 
� Habilitar o aluno a compreender a metodologia científica para o planejamento, 

execução, análise e interpretação de trabalhos científicos. 
Específicos  

� Identificar e distinguir os tipos de conhecimento; 
� Caracterizar e aplicar os processos da técnica de leitura analítica para análise e 

interpretação de textos teóricos e/ou científicos; 
� Desenvolver habilidades de interpretação de textos técnicos e acadêmicos e de 

elaboração de fichamentos e resumos; 
� Identificar, distinguir e aplicar as diversas técnicas de documentação para 

elaboração de trabalhos acadêmicos; 
� Apresentar os principais métodos e técnicas de pesquisa científica; 
� Conceituar, diferenciar e relacionar método, técnica, método científico, pesquisa, 

ciência e metodologia científica; 
� Compreender e diferenciar pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa; 
� Apresentar os fundamentos, os métodos e as técnicas de coleta de dados e de 



 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1. Tipos de conhecimento 
2. O conhecimento na sociedade globalizada 
3. O que é ciência e conhecimento científico 
4. O que é método 
5. Caracterização do método científico 
6. Fases do método científico 
7. Tipos de pesquisa  

� Quanto à natureza: pesquisa básica ou fundamental, pesquisa aplicada ou 
tecnológica 

� Quanto aos objetivos: exploratória, descritiva e explicativa  
� Quanto aos procedimentos: experimental, operacional Estudo de caso 

8. Metodologias de pesquisa: métodos, tipos e natureza 
9. A pesquisa qualitativa 
10. A pesquisa quantitativa 
11. Tratamento dos dados em pesquisas qualitativas e quantitativas 
12. A produção científica e as normas da ABNT 
13. Noções de seminário: apresentação, níveis de linguagem, adequação 
14. Aspectos da linguagem oral; técnicas da oralidade; o texto argumentativo oral 
15. Estrutura e elaboração de projetos de pesquisa: levantamento do problema; 

hipóteses e variáveis; população e amostra; coleta de dados, cronograma 
16. Construção dos instrumentos de pesquisa: observação e estudos de caso 
17. Tipos e estrutura de trabalhos acadêmicos e científicos 
18. Elaboração de trabalhos científicos: fichamentos; resumos; resenhas, projetos de 

pesquisa, artigos, papers, relatórios de pesquisa, monografias 

análise presentes na produção do conhecimento científico; 
� Conceituar pesquisa, destacar sua importância na graduação e identificar suas 

modalidades e fases; 
� Apresentar as diversas técnicas de investigação científica e as etapas de 

preparação e execução da pesquisa científica; 
� Apresentar e caracterizar os diversos tipos de trabalhos científicos; 
� Definir, caracterizar e diferenciar os tipos de trabalhos acadêmicos nos cursos de 

graduação; 
� Desenvolver habilidades técnicas de apresentação de seminários; 
� Apresentar e aplicar normas da ABNT na produção de trabalhos científicos; 
� Apresentar as diversas fases de elaboração e desenvolvimento de trabalhos 

acadêmicos; 
� Produzir trabalhos científicos: fichamentos; resumos; resenhas, projetos de 

pesquisa, artigos, papers, relatórios de pesquisa, monografias; 
� Identificar as características e normas gerais da linguagem e redação científica e 

aplicá-las na produção de textos acadêmicos; 
� Apresentar e aplicar os princípios da metodologia científica em situações de 

apreensão, produção e expressão do conhecimento. 



 

METODOLOGIA DE ENSINO 

� Nas aulas, serão adotados os seguintes procedimentos metodológicos: exposição 
verbal dialogada com apoio audiovisual, leituras e discussão de textos,  

� Realização de exercícios de forma individual e em pequenos grupos, apresentação 
oral de trabalhos e seminários; 

� Sempre que pertinentes, serão solicitadas leituras em sala de aula. As discussões 
serão programadas para acontecerem, de preferência, durante o estudo dos 
conteúdos e serão complementadas com a efetivação de exercícios em sala ou 
extraclasse; 

� Os exercícios poderão ser realizados de forma individual ou em pequenos grupos 
de estudo. Filmes também poderão ser utilizados, desde que pertinentes. 

 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

� Quadro branco; 
� Marcadores para quadro branco; 
� Projetor de dados multimídia. 
� Filmes; 
� Textos. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

� Trabalhos individuais e coletivos em sala de aula; 
� Produção escrita de comentários de leitura; 
� Apresentações orais e apresentação de seminários.  
� Os trabalhos individuais e coletivos em sala envolverão leituras, discussões de 

temas em pequenos grupos, apresentação e discussão em plenária. Os critérios 
básicos de avaliação serão: emprego de linguagem adequada, uso correto das 
normas da ABNT, compreensão, criatividade, criticidade e coerência. Também será 
levada em conta a participação do aluno;  

� A periodicidade de aplicação dos procedimentos avaliativos será contínua, ao longo 
do semestre. Isto é, a cada aula poderá ser solicitada a execução de um dos 
procedimentos avaliativos acima descritos. 
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