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EMENTA

Conhecimento científico;  Métodos e técnicas da metodologia científica; Planejamento da pesquisa científica; Importância e

elementos constitutivos de um projeto de pesquisa, Estudo dos principais trabalhos científicos: artigos, resenhas, monografias;

Técnicas de apresentação de trabalhos científicos; Normas da ABNT. 

OBJETIVOS

Geral

Estudar os processos investigativos que ocorrem a partir dos métodos científicos e suas contribuições quanto à aplicação

prática, de forma que o educando possa aprender metodologicamente, a elaboração de trabalhos científicos, assim como sua

apresentação.

Específicos

Expor e discutir a natureza do conhecimento e do método científico; 

Fornecer elementos de análise científica para capacitar os educandos a realizarem pesquisas e elaborar trabalhos acadêmico-

científicos;

Conscientizar o educando da necessidade da adoção de princípios, valores éticos e morais no âmbito da pesquisa;

Capacitar o aluno para aplicar as normas exigidas na elaboração de trabalho científico, com enfoque nas normas da Associação

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

CONTEÚDO PROGRAMATICO

1. O hábito de Ler e Estratégias de leitura Tipos de conhecimento, Tipos de Ciência e Classificação da Pesquisa



Científica;

2. Métodos e tipos de pesquisa:  objetivos, características e delineamentos; Instrumentos de coleta de dados;

3. Pesquisa-Ação Procedimentos técnicos e metodológicos de preparação e execução de trabalhos  científico-

acadêmicos;

4. Planejamento e etapas do projeto de pesquisa Elaboração de Artigo científico e monografia e suas etapas: Tema,

problemática /  justificativa, objetivos: geral e específico, metodologia, cronograma e referências

5. Apresentação de trabalhos acadêmicos/científicos; 

6. Recomendações para a elaboração do Pôster Científico;

7. Normas da ABNT para citações e referências Ética na pesquisa científica ;

METODOLOGIA DE ENSINO

Os métodos e técnicas de ensino empregados durante as aulas serão centrados na aprendizagem dos estudantes e na

percepção da importância da metodologia do trabalho científico para o desenvolvimento da pesquisa e atividades acadêmicas por

meio de aulas dialogada, leitura, análise e discussão de textos; atividades em grupo e individuais, pesquisa em campo.

 

RECURSOS DIDÁTICOS

[x ] Quadro

[ x] Projetor

[x ] Vídeos/DVDs

[ x] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[ ] Equipamento de Som

[ ] Laboratório

[ x] Softwares²

[ ] Outros³

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A disciplina utilizará como critérios a participação nas discussões em aulas e no desenvolvimento das atividades da  disciplina

por meio de Atividades individuais e em grupo; Redação de resumo; Planejamento de Projeto; Análise crítica de artigos

científicos; Apresentação oral. 
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OBSERVAÇÕES

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

legis lação.
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