
PLANO DE DISCIPLINA 

NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: Metodologia do Trabalho Científico 

CURSO: Técnico em Edificações 

PERÍODO: 3º 

CARGA HORÁRIA: 40h/a e 33h/r 

PRÉ-REQUISITOS: Português Instrumental 

 

  

EMENTA 

Conhecimento: tipologia e universo conceitual. Método: quantitativo e qualitativo, limites e 

possibilidades. Leitura e interpretação de textos: análise bibliográfica e documental. 

Elaboração de projetos. Roteiros de análise. Definições metodológicas: tipologia, universo, 

amostragem, seleção de sujeitos. Cronograma. Coleta de dados. Elementos da redação 

de trabalhos técnicos, administrativos e gerenciais. Normalização. Elaboração de 

documentos técnicos, administrativos e gerenciais. 

 

COMPETÊNCIAS 

 Compreender as definições e implicações da ciência, pesquisa e metodologia para a 

construção do conhecimento; 

 Diferenciar os diversos tipos de pesquisa, técnicas e instrumentos de coleta de dados 

e análise científica, a partir de suas aplicações e indicações. 

 Produzir trabalhos acadêmicos, técnicos, administrativos e gerenciais, considerando 

os elementos essenciais que compõem as normas específicas. 

 

OBJETIVOS 

Geral: 

 Compreender os fundamentos e os procedimentos da pesquisa científica e a 

elaboração de trabalhos acadêmicos. 

Específicos: 

 Fornecer conhecimentos teóricos fundamentais sobre as ciências, a pesquisa e a 

metodologia; 

 Identificar os tipos de pesquisa, suas técnicas e instrumentos de coleta de dados e 

análise científica; 

 Compreender os elementos essenciais que compõem as normas de elaboração de 



trabalhos acadêmicos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. O CONHECIMENTO, A CIÊNCIA E A PESQUISA 

 Conhecimento: conceito e tipologia 

 Pesquisa e metodologia: conceitos científicos 

 Métodos de pesquisa: quantitativo e qualitativo – oposição ou complementaridade? 

2. A PESQUISA CIENTÍFICA, SEUS PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS 

 Classificação das pesquisas quanto aos objetivos e aos métodos: pesquisa 

exploratória, descritiva, explicativa, prática, experimental, teórica, empírica, 

bibliográfica, documental, participante, ação, estudo de caso, fenomenológica e 

etnográfica 

 Técnicas e instrumentos de coleta de dados e análise científica: entrevista, 

observação, questionário, grupo focal, levantamento e estatística 

 Projeto de pesquisa: planejamento e iniciação da pesquisa científica 

3.  A ELABORAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 Estruturação de trabalhos acadêmicos: normas técnicas, elementos pré-textuais, 

textuais e pós-textuais 

  Normas para elaboração de documentos técnicos, administrativos e gerenciais: 

ofícios, memorandos, requerimentos e relatórios 

 

                                        METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas, dialogadas e ilustradas com recursos audiovisuais; 

 Leituras e discussões de textos, trabalhos individuais e coletivos, seminários, 

resumos, fichamentos e estudos dirigidos; 

 Elaboração de projeto de pesquisa. 

 

        AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

 Avaliação contínua dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, com 

mensuração em cada unidade do conteúdo programático; 

 Análise dos trabalhos escritos e das apresentações orais decorrentes dos estudos 

do conteúdo programático; 

 Apreciação do projeto de pesquisa no que tange aos termos normativos da 

elaboração dos trabalhos acadêmicos; 

 Acompanhamento da participação do estudante no tocante à disciplina, ao 



rendimento, à atenção, à pontualidade e à assiduidade. 

 Apreciação qualitativa/diagnóstica dos resultados alcançados e dos objetivos com 

fins de flexibilizar/adequar o conteúdo, a metodologia e os recursos no decorrer do 

semestre. 

 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Realização de Núcleos de Aprendizagem no horário oposto ao turno de estudo com vistas 

a sanar dúvidas e dificuldades encontradas no conteúdo programático e também para 

acompanhar as definições metodológicas dos projetos de pesquisa de acordo com as 

normas técnicas específicas. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco. Caneta para quadro branco. Computador. Projetor. Biblioteca. Ambiente 

para realização dos Núcleos de Aprendizagem. 
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