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CARGA HORÁRIA TOTAL: 50h
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EMENTA

Conhecimento, ciência e pesquisa. Metodologias de pesquisa científica. Definição do foco do estudo científico.
Estrutura de um trabalho de pesquisa científica. Técnicas para elaboração de trabalhos científicos. Elaboração de
relatórios, artigos e monografias. Apresentação de trabalhos acadêmicos e científicos.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR
(Geral e Específicos)

Geral:

Fornecer ao aluno os elementos para a compreensão da especificidade do conhecimento científico texto
acadêmico e científico.

Específicos: 

- Fornecer os elementos necessários para o entendimento da ciência como possibilidade de conhecimento, sua
especificidade e seus pressupostos;
- Apresentar o formato de textos técnicos e científicos dentro dos padrões estabelecidos pelas normas vigentes;
- Apresentar e capacitar o aluno para as formas de apresentação de trabalhos científicos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Conhecimento, ciência e pesquisa

1.1 Ciência e conhecimento

1.2 Tipos de conhecimento



2 Metodologias de pesquisa científica

2.1 Método, metodologia e técnicas de investigação científica;

2.2 Métodos de pesquisa;

3 Definição do foco do estudo científico

3.1 Desenvolvimento do projeto de pesquisa;

3.2 Tópicos relevantes na estruturação de um projeto de pesquisa;

3.3 Investigação e formulação do tema;

3.4 Tipos de projeto de pesquisa;

3.5 Identificação do problema;

3.6 Levantamento bibliográfico.

4 Estrutura de um trabalho de pesquisa científica

4.1 Estrutura e detalhamento das etapas de uma pesquisa científica;

4.2 Métodos científicos.

5 Técnicas para elaboração de trabalhos acadêmicos

5.1 Estrutura do trabalho acadêmico

5.2 Elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais

6 Elaboração de relatórios, artigos e monografias

6.1 Estrutura de relatórios;

6.2 Estrutura de artigos;

6.3 Estrutura de monografias.

7 Apresentação de trabalhos acadêmicos

7.1 Formatação;

7.2 Seminários.

METODOLOGIA DE ENSINO

A disciplina constará de aulas expositivas e dialógicas, com vistas a propiciar a interação e o debate entre
professor e discentes. Além disso, os discentes construirão ao longo da disciplina um projeto de pesquisa, de
modo que cada seção seja refletida teórica e praticamente.

RECURSOS DIDÁTICOS

[ X ] Quadro
[ X ] Projetor
[ X ] Vídeos/DVDs
[ X ] Periódicos/Livros/Revistas/Links
[ X ] Equipamento de Som
[  ] Laboratório
[  ] Softwares²
[  ] Outros³

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
(Espeficarquantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, seminário, artigo, etc. -

para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a atividade de recuperação final.)

A avaliação será realizada de forma contínua e qualitativa, considerando a produção textual dos alunos (as), tanto
individual como coletivamente, através do acompanhamento sistemático do processo de ensino-aprendizagem,



na entrega dos trabalhos acadêmicos solicitados e na organização e apresentação do projeto de pesquisa na área
de interesse.

ATIVIDADE DE EXTENSÃO⁴⁴

BIBLIOGRAFIA5 

Bibliografía Básica:
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MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 11. ed. São Paulo: Atlas,
2013.

Bibliografia Complementar:

ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação. 10.
ed. São Paulo: Atlas, 2010.
CARVALHO, M. C. M. de (Org.). Construindo o saber: metodologia científica - fundamentos e técnicas. 22. ed.
Campinas: Papirus, 2010.
KOCHE, J. C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 28. ed.
Petrópolis: Vozes, 2009.
SANTOS, A. R. Metodologia científica: a construção do conhecimento. 7. ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007.
SILVA, J. M.; SILVEIRA, E. S. Apresentação de trabalhos acadêmicos: normas e técnicas. 5. ed. Petrópolis:
Vozes, 2009.

OBSERVAÇÕES
(Acrescentar informais complementares ou explicativas caso o docente(s) considere importantes para a disciplina/componente

curricular)

1 Para  a  oferta  de discipl inas  na  modal idade à  dis tância , integra l  ou parcia l , des de que não ul trapassem os  l imites  definidos  em

legis lação.

2 Nesse ítem o professor deve especi fi car qua is  softwares  serão traba lhados  em s a la  de aula .

3 Nesse ítem o professor pode especi fi car outras  formas  de recursos  uti l i zadas  que não es tejam ci tada .

4 Nesse item deve ser detalhado o PROJETO e/ou PROGRAMA DE EXTENSÃO que será executado na disciplina. Observando as orientações do Art. 10, Incisos I, II,

III, IV, V, VI, VII e VIII, da Instrução Normativa que trata da construção do Plano de DisciplinaPlano de Disciplina .

5 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar.
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