
 
Plano de Ensino 

Dados do Componente Curricular 

Nome do Componente Curricular: Metodologia da Pesquisa Científica 

Curso: Tecnologia em Alimentos 

Semestre: 2º 

Carga Horária: 67h/r Carga Horária: 67h/r Carga Horária: 0h/r 

Docente Responsável: 

 

Ementa 

Noções sobre ciência e métodos científicos. Tipos de conhecimentos. Métodos 
e técnicas de pesquisa. Pesquisa e análise qualitativa e quantitativa. Tipos de 
trabalhos científicos. Pesquisa (conceitos, tipos, instrumentos). Ética e 
pesquisa. O projeto de pesquisa. Artigo científico. Normas da ABNT. 

Objetivos 

Geral 
 Propiciar adequada assimilação de conhecimentos para o entendimento 

da leitura e elaboração de trabalhos científicos. 
Específicos 

 Conhecer e correlacionar os fundamentos, os métodos e as técnicas 
de análise presentes na produção do conhecimento científico. 

 Compreender as diversas fases de elaboração e desenvolvimento de 
pesquisas e trabalhos acadêmicos. 

 Elaborar e desenvolver pesquisas e trabalhos científicos obedecendo 
às orientações e normas vigentes nas Instituições de Ensino e 
Pesquisa no Brasil e na Associação Brasileira de Normas Técnicas.  

Conteúdo Programático 

1. Fundamentos da metodologia científica 
 Definições conceituais 
 Classificação e divisão da ciência 
 Valores e ética no processo de pesquisa 

2. Métodos e técnicas de pesquisa 
 Tipos de conhecimento 
 Tipos de ciência 
 Classificação da pesquisa científica 
 A necessidade e os tipos de método 

3. Normas para elaboração de trabalhos acadêmicos 
 Elementos estruturais dos trabalhos acadêmicos científicos 
 Introdução aos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais segundo 

a norma NBR 14724/2011 
 Referências bibliográficas, modelos de referências 

4. A organização de texto científico 
 Regras para escrever artigos científicos 
 Como elaborar um artigo científico 

Metodologia de Ensino 

 Aulas expositivas e dialogadas, leituras e discussões. 

Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 



 As avaliações devem ser contínuas e sistemáticas e podem ser 
realizadas por meio de provas (teóricas e/ou práticas) com questões 
objetivas e/ou dissertativas, e/ou pelo desempenho na prática (quando 
houver). Também podem ser realizadas atividades como trabalhos  
(impressos, apresentações, exercícios; relatórios, laudos e etc). 

Recursos Necessários 

 Quadro branco, pincéis coloridos, projetor multimídia. 

Pré-Requisito 

 Nenhum 
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