
PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Pesquisa Científica II 

CURSO: Superior de Tecnologia em Segurança no Trabalho  

Período: 5º 

CARGA HORÁRIA: 40      

DOCENTE RESPONSÁVEL: Manuela Carla Daltro 

EMENTA 

 
Orientações para a realização da pesquisa científica, considerações éticas, procedimentos para coleta de 
dados, análise dos dados e resultados parciais. 

OBJETIVOS 

 
Familiarizar os alunos do Curso de Segurança do Trabalho acerca do processo de desenvolvimento de 
pesquisa.  
• Estudar os métodos de análise e normas necessárias para o desenvolvimento de uma pesquisa; 
 • Desenvolvimento das fases necessárias a obtenção do conhecimento científico; 
 • Redação do texto científico para construção do TCC que tenha relevância científica para a área da 
Segurança do Trabalho. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I UNIDADE:  
* Normas e requisitos para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso; 
* Orientações teórico-práticas para desenvolvimento da pesquisa.  
II UNIDADE: 
* Formatação de trabalhos acadêmicos: Normas da ABNT.  
III UNIDADE:  
* Formatação de trabalhos acadêmicos: Estilo de Vancouver. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 
 Estratégias de ensino: Aulas expositivas dialogadas, trabalhos em grupos, pesquisas em bases de dados, 
estudo e análise de artigos científicos e TCC já defendidos. 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

Avaliação do processo de aprendizagem: Regime Contínuo: 
* Avaliação contínua do processo de desenvolvimento da pesquisa, com base nas normas e métodos da 
pesquisa científica (ABNT); 
* Avaliação da aplicabilidade e exequibilidade da pesquisa; 
* Avaliação da relevância científica do TCC para a Segurança do trabalho;  
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

     
Quadro branco e lápis, apostilas, textos, multimídia, computador com acesso a internet, pesquisas na 
biblioteca. 
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São Paulo: Pearson, 2007. 158p. 
 
COMPLEMENTAR  
 
MATIAS – Pereira , José. Manual de metodologia da pesquisa científica. São Paulo: Atlas, 2012. 196p.  

 


