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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do Componente Curricular: Metodologia do Trabalho Científico  
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Série/Período: 3º semestre 
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EMENTA 

 
A disciplina se volta para a compreensão do trabalho científico e do Programa de Instrução no 
Mar (PIM) como parte integrante da formação propiciada pelo IFPB, conforme o princípio de 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Neste cerne, concebe que o educando 
deva reconhecer a relevância da ciência e de suas atividades como fundamentos de sua 
formação acadêmica e atuação profissional. 
 

 

OBJETIVOS 

 
Geral 

 

 Proporcionar ao aluno as condições teórico-metodológicas fundamentais para a 
produção de trabalho científico/acadêmico . 

 
Específicos 

 

 Compreender as bases teóricas que caracterizam a produção do trabalho científico; 
 Conhecer as normas que regem a redação de trabalho científicos e acadêmicos, 

especialmente no que tange a citações e referências; 
 Reconhecer características e praticar a redação dos principais gêneros de texto 

pertencentes ao campo do trabalho científico e acadêmico; 
 Desenvolver proposta de trabalho para conclusão de curso mediante orientação de 

pesquisa e escrita. 
 Compreender as exigências para o desenvolvimento do Programa de Instrução no Mar 

considerando o disposto no PREPOM do ano vigente. 
 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Conhecimento empírico, religioso, científico e filosófico; 
 Métodos e tipos de pesquisa; 
 Fundamentos da redação científica; 
 Normas para o trabalho científico: citações e referências; 
 Modalidades de trabalho científico-acadêmico: resumo, resenha crítica, fichamento, 

projeto e relatório de pesquisa, seminário e artigo científico. 
 Normas e Procedimentos do Programa de Instrução no Mar 



 Livro de Registro de Instrução 
 Relatório PIM 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 
 Aulas expositivas e dialogadas; 
 Leitura e discussão de textos teóricos; 
 Fichamentos, resumos e resenhas de pequenos textos em sala; 
 Orientação de pesquisas, de escrita e rescrita de trabalho científico na área de 

formação do egresso; 
 Estudos dirigidos específicos do PIM 
 Haverá a possibilidade de aplicação de atividades à distância (EAD) em até 20% da 

carga horária da disciplina 
 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
O processo avaliativo será contínuo, considerando as atividades no decorrer do curso, tais 
como seminários, trabalhos escritos individuais e/ou em grupo, e a elaboração da proposta 
para TCC e/ou relatório de estágio. 
 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 O alcance das competências pretendidas será facilitado por meio dos seguintes 
recursos didáticos: 

 Apostilas referentes às temáticas contempladas no conteúdo programático 
 Materiais didáticos. 
 Data Show  
 Softwares erecursos computacionais 
 Acervo da biblioteca referência da disciplina 
 Laboratório de informática 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Básica: 
 

LAKATOS, Eva Maria e MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia 
científica. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
MARINHA DO BRASIL/DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS. Programa do Ensino 
Profissional Marítimo para Aquaviários – PREPOM 2015. 2015. 
 
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamento, resumo e resenhas. 
São Paulo: Atlas, 2009. 
 

Complementar: 
 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
RUIZ, Alvaro João. Metodologia científica – guia para eficiência nos estudos. São Paulo: 
Atlas, 2009. 

 


