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CURSO: TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET  

DISCIPLINA: Metodologia da Pesquisa Científica CÓDIGO DA DISCIPLINA: 35 
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CARGA HORÁRIA TOTAL: 33 h/r 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Erick Augusto Gomes de Melo 

 

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 

• Compreender e aplicar os princípios da metodologia científica em 
situações de apreensão, produção e expressão do conhecimento. 

 
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; 

• Conhecer 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; 

• Conhecer os fundamentos, os métodos e as técnicas de coleta de dados 
e de análise presentes na produção do conhecimento científico;  

• Conceituar pesquisa, destacar sua importância na graduação e identificar 
suas modalidades e fases; 

• Conhecer as diversas técnicas de investigação científica e as etapas de 
preparação e execução da pesquisa científica; 

• Conhecer 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; 

• Conhecer e aplicar normas da ABNT na produção de trabalhos científicos; 

• Compreender 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. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

• Tipos de conhecimento; 

• O conhecimento na sociedade globalizada; 

• O que é ciência e conhecimento científico; 

• O que é método: Caracterização do método científico; Fases do método 
científico. 

• 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. 

• Metodologias de pesquisa: Métodos, tipos e natureza. 

• Pesquisa qualitativa e Pesquisa quantitativa: Tratamento dos dados em 
pesquisas qualitativas e quantitativas. 

• Noções de seminário: Apresentação; níveis de linguagem; adequação. 

• Aspectos da linguagem oral: Técnicas da oralidade; o texto argumentativo 
oral. 

• Estrutura e elaboração de projetos de pesquisa: Levantamento do 
problema; hipóteses e variáveis; população e amostra; coleta de dados, 
cronograma. 

• Construção dos instrumentos de pesquisa: Observação e estudos de 
caso. 

• Tipos e estrutura de trabalhos acadêmicos e científicos; 

• Elaboração de trabalhos científicos: Fichamentos; resumos; resenhas, 
projetos de pesquisa, artigos, papers, relatórios de pesquisa, 
monografias. 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

 
A disciplina constará de aulas expositivas e dialógicas, com vistas a propiciar a interação 
e o debate entre professor e alunos. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 

[  x  ] Quadro 
[  x  ] Projetor 
[  x  ] Vídeos/DVDs 
[  x  ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[    ] Equipamento de Som 
[  x  ] Laboratório 
[  x  ] Softwares: Editor de texto. 
[    ] Outros. 
 



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
Provas escritas e práticas; trabalhos práticos e teóricos; listas de exercícios. 
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OBSERVAÇÕES 

 
Nenhuma. 
 


