
PLANO DE ENSINO

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Metodologia do Trabalho Científico

Curso: Integrado em Meio Ambiente

Série/Período: 1

Carga Horária: 40h Carga Horária: Carga Teórica:  40h

Docente Responsável: 

EMENTA

Os tipos de conhecimento; os fundamentos filosóficos e epistemológicos do conhecimento científico; a emergência da
ciência moderna e a investigação através do método científico; ética, ciência e sociedade; normatizações de trabalhos
científicos; modalidades de trabalhos acadêmicos (resenha, resumo, fechamento, artigo etc.); modalidades de pesquisa
científica; o desenvolvimento do projeto de pesquisa.

OBJETIVOS

Geral
 Discutir, problematizar e analisar os princípios gerais do conhecimento científico (a questão do método, das

técnicas e do processo de investigação científica)

Específicos
 Conhecer os tipos de pesquisa: classificação e aplicações;
 Apreender as normas da ABNT para a elaboração de textos científicos;
 Compreender o exercício da pesquisa como elemento constitutivo da produção e expressão do conhecimento.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

I – A Produção Do Conhecimento Científico
 Os tipos de conhecimento; 
 Os fundamentos filosóficos e epistemológicos do conhecimento científico; 
 A emergência da ciência moderna e a investigação através do método científico; 
 Ética, ciência e sociedade; 

II –  Regras E Normatizações De Trabalhos Científicos/Acadêmicos
 As normatizações e regras da ABNT; 

III – O Texto Científico Na Academia
 Modalidades de trabalhos acadêmicos (resenha, resumo, fechamento, artigo, etc.); 

IV – O Projeto De Pesquisa
 As etapas da elaboração do projeto de pesquisa.

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas  expositivas  e  dialógicas  propiciando  o  debate  dos  temas  propostos  entre  os  alunos  a  partir  de
contextualizações práticas;



 Atividades de equipe e estudos dirigidos em classe com o intuito de estimular os alunos na apropriação e
exposição argumentativa dos conteúdos;

 Articulação dos temas propostos com exibição de vídeos e utilização de materiais de apoio complementares
como artigos de jornais e revistas (científicos e não-científicos).

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

 Unidade I - Prova escrita e dissertativa; 
 Unidades II e III - Produção de textos acadêmicos tais quais as modalidades apresentadas durante as aulas

(resumo, resenha, fichamento). Quanto a esse quesito o aluno será avaliado a partir de sua desenvoltura na
elaboração desses trabalhos a na articulação das regras e normatizações propostas;

 Unidade IV - A elaboração de um projeto de pesquisa. O referido projeto será elaborado em duplas, e o tema
será de escolha livre dos alunos (desde que se relacione com o universo temático do respectivo curso);

RECURSOS NECESSÁRIOS

 Quadro Branco, Pinceis Coloridos, Projetor Multimídia.

PRÉ-REQUISITO

Não existe.
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