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Ementa

Fundamentos de metodologia científica. Métodos e técnicas de pesquisa. A
comunicação científica. O projeto de pesquisa. Escrita e apresentação de
um trabalho científico.

Objetivos

Geral
Agregar conceitos e definições sobre: conhecimento e ciência; noções

sobre os pressupostos filosóficos da pesquisa científica e
conhecimento sobre a elaboração de trabalhos acadêmicos e projetos
de pesquisa.

Específicos
Conhecer, estudar e agregar conceitos sobre a pesquisa aplicada à área

de Computação.
Conhecer, estudar e aplicar as normas da ABNT para elaboração de

trabalhos científicos/acadêmicos.

Conteúdo Programático

1ª Unidade
Metodologia científica: Conceitos e aplicações.
Fundamentos sobre conhecimento, ciência e pesquisa científica.
A pesquisa científica em computação.

2ª Unidade
Técnicas de análise de dados empíricos.
Como realizar uma pesquisa empírica.
Planejamento e execução de experimentos.
Medição e validação.



Análise de dados.
Escrita de um artigo científico.
Estudos de caso, surveys e questionários.

3ª Unidade
Aplicação prática da pesquisa científica.
Publicação e apresentação de trabalhos científicos.

Metodologia de Ensino

Aulas teóricas e expositivas, aulas práticas, pesquisas individuais e em
grupo, seminários, discussões.

Trabalhos individuais práticos e teóricos
Reforço de conteúdo durante o horário de atendimento do professor.
Projetos práticos de programação individuais ou em grupo.

Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem

Provas teóricas e práticas;
Listas de exercícios;
Projeto em grupo.

Recursos Necessários

Quadro branco, pincéis coloridos, projetor multimídia, computador.
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