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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.
Objetivos (explicitar conceitos, habilidades, procedimentos e/ou competências definidos
na Ementa. Os objetivos específicos irão oferecer elementos para a organização e/ou
definição dos conteúdos programáticos)
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
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Pesquisa em Educação.

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 (indicar as unidades e/ou tópicos de conteúdos organizados
para colocar em prática os conceitos, habilidades e/ou competências definidos na
ementa e melhor explicitados nos objetivos específicos)

− Teoria do conhecimento: possíveis classificações

− O pesquisador e a comunicação científica

− A Pesquisa e suas classificações

− Métodos Científicos; as Etapas da Pesquisa

− Revisão de Literatura

− Bases de busca

− Leitura, Fichamento, Resumo, Citações e Referências

− Problema e Hipóteses de Pesquisa;

− Projeto de Pesquisa

− Elaboração e Apresentação do Relatório de Pesquisa (monografia)

− Como elaborar artigos para publicação

Metodologia (explicitar a forma de desenvolvimento da disciplina, os recursos
utilizados)
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- Técnicas coletivas como aulas expositivas dialogadas, aulas práticas e seminários.

- Técnicas de ensino individualizado como estudos dirigidos, estudos de casos e portfólio.

- Técnicas de ensino socializado como discussão em pequenos grupos, discussão circular,

seminários, debates, projetos de extensão, mapas conceituais, ensino com pesquisa,

webfólio e outras.

As atividades discentes compreenderão leitura e análise de textos, fichamentos,

resenhas, relatórios e filmes discutidos, elaboração de comunicações e textos,

elaboração de projetos de extensão e confecção de material didático

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem (indicar a concepção de avaliação
adotada, os instrumentos a serem utilizados, as formas de avaliar, os critérios de
correção, os pesos conferidos a cada instrumento)
 Participação em conversas temática durante as aulas

 Apresentação de seminários

 Elaboração de relatórios de estudos e pesquisa simples

 Estudos dirigidos

Instrumentos utilizados:
 Data show, quadro branco, material impresso, recursos de computação,
periódicos, revistas, jornais, livros.

Bibliografia básica (indicar um mínimo de três obras disponíveis na biblioteca e que
deem conta de todo o conteúdo programático a ser desenvolvido)

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

− 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. 279 pp.

Bibliografia complementar (indicar um mínimo de cinco obras disponíveis na
biblioteca e que deem conta de complementar e oferecer oportunidades de
aprofundamento de todo o conteúdo programático a ser desenvolvido)

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

Cronograma (Inserir a distribuição dos conteúdos programáticos a serem
desenvolvidos nas aulas)


