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Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

45 15   

    Ementa  

Fundamentos epistemológicos e metodológicos da pesquisa científica, pressupostos 

epistemológicos que fundamentam as diferentes concepções de conhecimento científico, 

planejamento e elaboração de projetos de pesquisa, formas básicas de organização do trabalho 

científico, tipos de pesquisa, levantamento bibliográfico e revisão da literatura, documentação, 

fontes, coleta e tratamento de dados, comunicação dos resultados da pesquisa, resumo, pôsteres, 

relatórios, monografias e seminários, aspectos técnicos e gráficos da apresentação dos 

resultados, citações e referências bibliográficas. 

 
 

 

Objetivo Geral  

A disciplina propõe-se a utilizar situações de ensino-aprendizagem diversificadas, adequadas à     

especificidade do conteúdo, do tipo de recursos disponíveis de modo a facilitar ao aluno à observação, 

reflexão, discussão, crítica, investigação e a resolução de problemas. Abordar, de forma introdutória, 

aspectos teóricos e práticos importantes da Pesquisa em Educação. 
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Objetivos Específicos:   

 Preparar o profissional da educação a elaborar métodos e técnicas de pesquisa.  

 Observar a importância da pesquisa em Educação e as dificuldades encontradas por 

pesquisadores nessa área.  

 Importância de planejamento em pesquisa e conceitos-chave em ciência, conhecimento 

 científico, teoria científica, pesquisa científica e método científico.  

 Comparar a abordagem qualitativa com a abordagem quantitativa e seus os pressupostos do 

ponto de vista ontológico, epistemológico, axiológico e metodológico.  

 Aborda, de forma geral, o processo de elaboração de uma pesquisa e, de forma mais 

específica, cada uma das etapas envolvidas.  

 Dar subsídios para a realização de uma monografia como trabalho acadêmico. 

 

 

  Conteúdo Programático  

 Método Científico: Critérios de Cientificidade, Conhecimento Científico e Senso Comum.  

 Pesquisa Científica: Métodos, Classificação e Etapas.  

 Projeto de Pesquisa: Estrutura.  

 Revisão bibliográfica: tipos de fontes de pesquisa e qualidade.  

 Modalidades e Estrutura de Trabalhos Científicos: TCC, Relatórios, Dissertação, Tese, 

Artigos.  

 Normas Gerais para Elaboração de Referências.  

 Normas e Formatação para elaboração de Documentos Científicos. 

 

  Metodologia  

Os conteúdos e debates da disciplina serão desenvolvidos por meio da ferramenta de reunião virtual 

disponíveis no pacote G-Suite (Google Meet e Classroom). Serão mantidos os encontros semanais de 

forma síncrona com até uma hora de duração nos dias e horários da oferta da disciplina.  O percentual 

de aulas síncronas será 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária total da disciplina, conforme  

a resolução 30/2020 CEPE-UFES* sobre ensino Earte. Serão utilizadas metodologias ativas, que 

priorizam o protagonismo, a autonomia intelectual, a interação e o diálogo constante entre os 

participantes do grupo. Como principais estratégias propomos: 

 Discussão de textos de leitura obrigatória (encontros síncronos e por meio dos fóruns na 

plataforma digital). 

 Relatos, apresentação de sínteses e socialização das atividades registradas (encontros 

síncronos e por meio da postagem das tarefas na plataforma digital).  

 Aulas assíncronas (75%) abordando atividades individuais ou em grupo, com orientação 

prévia, para produção de material/texto, resenhas críticas, seminários, dentre outras 

atividades. 
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*Os suportes criados referentes ao uso da voz e imagem não serão autorizados para outra finalidade 

fora da disciplina (Lei 9610/1998) 

  Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem  

O processo avaliativo será realizado na perspectiva diagnóstica, formativa e somativa, considerando 

a participação individual e coletiva dos alunos nas atividades propostas. Freqüência nas aulas teóricas 

(mínimo de 75%); participação nas discussões dos textos indicados; entrega de resenhas; 

apresentação de seminário; elaboração de textos sobre temas abordados. 

1.Participação nos debates/seminários e fóruns: engajamento nas discussões realizadas nas aulas 

síncronas.  

2.Seminários/postagens das tarefas: ao longo da disciplina os estudantes apresentarão de forma 

síncrona o desenvolvimento das atividades. Cada grupo ou aluno deve fazer uma breve apresentação 

do trabalho. 

3.Artigo/texto final (Valor 50,0 pontos): atividades de produção de projeto de pesquisa e/ou artigo 

científico. 

 

 Bibliografia digital  

SEVERINO, Antonio Joaquim. Ética e pesquisa: Autonomia e Heteronomia na Prática Científica. 

Cadernos de Pesquisa, v. 45, n. 158, out./dez., 2015.   

Disponível em: http://publicacoes.fcc.org.br/index.php/cp/article/view/3355/pdf.4 

DUARTE, Rosália. Pesquisa qualitativa: reflexões sobre o trabalho de campo. Cad. Pesqui. 

[online]. 2002, n.115, pp. 139-154. Disponível em:  
https://www.scielo.br/j/cp/a/PmPzwqMxQsvQwH5bkrhrDKm/?format=pdf&lang=pt 

ANDRE, Marli. Pesquisa em educação: buscando rigor e qualidade. Cad. Pesqui. [online]. 2001, 

n.113, pp. 51-64. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742001000200003&lng= 

PRAIA, João Felix; CACHAPUZ, António Francisco Carrelhas; GIL-PÉREZ, Daniel. Problema, 

teoria e observação em Ciência : para uma reorientação epistemológica da Educação em Ciência. 

Ciência & Educação, v.8, nº1, p.127 – 145, 2002. Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/ciedu/a/cDFsLGkxHzRKqYXqXg7C7LM/?lang=pt&format=pdf 

Cadernos de Pesquisa - Fundação Carlos Chagas. Disponível em: 

http://publicacoes.fcc.org.br/index.php/cp/issue/archive 

Educação e Pesquisa. Disponível em: 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1517-9702&lng=en&nrm=iso 

 

 

Bibliografia básica  

 

ABNT. Apresentação de citações em documentos. Rio de Janeiro. 2002, (NBR 10520).  

ABNT. Apresentação de originais. Rio de Janeiro. 1990 (NBR-12256).  
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Mês Atividade 

Novembro Apresentação do Plano de Ensino;  

Diálogos acerca dos conhecimentos prévios sobre metodologia científica e temas 

relacionados; 

Estudo sobre a importância da revisão bibliográfica em trabalhos científicos. 

ABNT. Apresentação de livros. Rio de Janeiro. 1993 (NBR-6029). 

ABNT. Referências bibliográficas. Rio de Janeiro. 1989 (NBR-66).  

CARVALHO, M.C.M. Construindo o saber: técnicas de metodologia científica. 2 ed. Campinas: 

Papirua, 1989.  

CERVO, A.L.; BERVIAN, P.A. Metodologia científica. São Paulo: McGraw Hill do Brasil, 2002.  

FIORIN, J.L. Linguagem e ideologia. São Paulo: Ática, 1988.  

MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas, 

2005. MEDEIROS, J.B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos e resenhas. 5 ed. São 

Paulo: Atlas, 2003.  

SEVERINO, A. J. A Metodologia do Trabalho Científico. 21 ed., São Paulo: Cortez, 2000.  

  

Bibliografia complementar  

 

ABREU, A.J. Curso de Redação. 2 ed. São Paulo: Ática, 1990.  

AZEVEDO, I.B. O prazer da produção científica. 7 ed. Piracicaba: Unimep, 1999.  

BECCEGA, M. A. Palavra e discurso: literatura e história. São Paulo: Ática, 1995.  

BADIOU, A. Para uma nova teria do sujeito: conferências brasileiras. Rio de Janeiro: 

RelumeDumará, 1994.  

BARROS, A.J.P. de. Um guia para iniciação científica. São Paulo: McGraw Hill do Brasil, 1986.  

BASTOS, C.; KELLER, V. Aprendendo a aprender: introdução à metodologia científica. 2 ed. 

Petrópolis: Vozes, 1991.  

BOAVENTURA, E. Como ordenar as ideias. São Paulo: Ática, 1988.  

FLAMARION, C.; VAINFAS, R. Domínios da História: ensaios da teoria e metodologia. Rio de 

janeiro: Campus, 1997.  

HUHNE, L.M. Metodologia científica: caderno de texto e técnicas. 7 ed. Rio de Janeiro: agir, 

2002. KOCHE, J.C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e prática da 

pesquisa. 14 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997, 180 p.  

MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Metodologia científica: ciência e conhecimento científico, 

métodos científicos, teorias, hipóteses e variáveis, metodologia jurídica. São Paulo: Atlas, 2000.  

RUDIO, F.V. Introdução ao projeto de metodologia científica. Petrópolis: Vozes, 1990. 

Cronograma   
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Dezembro Estudos sobre as modalidades de trabalhos científicos: TCC, Relatórios, 

Dissertação, Tese, Artigos, capítulos de livros e publicações científicas.  

Janeiro O planejamento da pesquisa: o tema e o problema da pesquisa; os objetivos e o referencial teórico 

para o estudo; o caminho metodológico; 

Projeto e relatório de pesquisa: estrutura e elaboração;  

Métodos de abordagem e métodos de procedimentos, classificação e tipologias da 

pesquisa. 

Elaboração e uso de questionários;  

Coleta e análise de dados, resultados da pesquisa.  

Fevereiro Atividade de pesquisa: consulta as bases de dados – BDTD; Catálogo de Teses e 

Dissertações da Capes; Scielo; Google Acadêmico e outros;  

Atividade para auxiliar no desenvolvimento de TCC. 

Março Normas gerais para elaboração de referências e normas e formatação para 

elaboração de documentos científicos; 

O trabalho de conclusão de curso e artigos científico como forma de 

desenvolvimento dos conteúdos teóricos abordados; 

Elaboração e entrega de uma proposta de um projeto de pesquisa e artigo 

científico. 

 


