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Plano de Ensino 

Universidade Federal do Espírito Santo Universidade Federal do Espírito Santo 

Curso: Ciência da Computação 

Departamento Responsável: Departamento de Educação e Ciências Humanas 

Data de Aprovação (Art. nº 91):  

Docente responsável: Vivian Estevam Cornelio 

Qualificação / link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8311750111380865 

Disciplina:  METODOLOGIA CIENTÍFICA (2020/2 – MODO 
EART) 

Código: ECH11233 

Pré-requisito: não possui Carga Horária Semestral:  
60 h 

Créditos: 3 Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

45 15 0  

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. 

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 
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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  

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

2. Pesquisa Científica: Métodos, Classificação e Etapas. 

3. Projeto de Pesquisa: Estrutura. 

4. Revisão bibliográfica: tipos de fontes de pesquisa e qualidade. 

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

6. Normas Gerais para Elaboração de Referências. 

7. Normas e Formatação para elaboração de Documentos Científicos. 

 

Metodologia  

Aulas síncronas (25% da carga horária total) dialogadas problematizando e discutindo sobre os 
conceitos de cada temática/conteúdo da aula.  

Uso de textos (artigos, capítulos de livros), produção de resenhas críticas, discussão em sala de 
aula, produção e apresentação de seminários. 

As aulas síncronas (25% da carga horária total), quando realizadas, serão às quartas-feiras das 
14:00 às 16:00 horas, horário de Brasília, pela plataforma G-Suite (google classroom). 

Aulas assíncronas (75%) abordando atividades individuais ou em grupo, com orientação prévia, para 
produção de material/texto, seminários, dentre outras atividades. 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem  

A avaliação se constituirá de um processo dinâmico, desenvolvendo-se durante todo o decurso da 
disciplina, possibilitando o crescimento dos estudantes e do professor por meio da mediação e 
apropriação do conhecimento, elegendo as seguintes atividades avaliativas: 

a) Atividades de participação em aulas síncronas e assíncronas: chats, fóruns com questões de 
debate, discussões e reflexão propostos pela professora; 

b) Atividades de produção de projeto de pesquisa e/ou artigo científico; 

c) realização de seminário online; 

d) atividade avaliativa online em 28/04/2021. 

 

Bibliografia básica 

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

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

ABNT. Apresentação de livros. Rio de Janeiro. 1993 (NBR-6029). 
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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: Relume-
Dumará, 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. 

 

Observação: Bibliografia para o EART 

1. SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 24ª ed. Ver e atual. São Paulo: Cortez, 2016. 

2. GIL, A. C. Como elaborar projeto de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

 

Cronograma: 2020/2 (realizado nos meses de 2021) 

 

Fevereiro 

• Apresentação do plano de ensino do curso; 

• Diálogo com os alunos acerca dos conhecimentos prévios sobre metodologia científica e 

assuntos relacionados; 
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• Leitura e discussão sobre ética na pesquisa com base no artigo: Ética e pesquisa: Autonomia e 

Heteronomia na Prática Cientifica – Antonio Joaquim Severino. Disponível em:  

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

• Definições de ciência; Critérios de cientificidade; conhecimento científico e conhecimento 

popular (utilização da bibliografia recomendada). 

 

Março 

• Pesquisa: etapas e planejamento; 

• Projeto e relatório de pesquisa: estrutura e elaboração; 

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

pesquisa. Elaboração e uso de questionários, Análise e coleta de dados. Escrevendo os 

resultados da pesquisa. 

 

Abril 

• Estudo sobre a importância da revisão bibliográfica em trabalhos científicos; 

• Estudos sobre as modalidades de trabalhos científicos: TCC, Relatórios, Dissertação, Tese, 

Artigos, capítulos de livros e publicações científicas; 

• Atividade de pesquisa: Aprendendo a consultar as bases de dados – BDTD; Catálogo de 

Teses e Dissertações da Capes; Scielo; Google Acadêmico; e outros. Atividade para auxiliar 

no desenvolvimento de TCC. 

 

Maio 

• 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. 

 
 

 

Vivian Estevam Cornelio 
SIAPE: 2995750 
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