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Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

60h    

Semestre Especial 2020 (EARTE) 

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: resumos, pôsteres, relatórios, 
monografias e seminários; aspectos técnicos e gráficos da apresentação dos 
resultados, citações e referências bibliográficas. A pesquisa em educação. 

 

Objetivos Específicos   

Investigar o conhecimento científico no quadro epistemológico do conhecimento; 
Distinguir os pressupostos filosóficos do conhecimento científico e seus quadros 
teóricos; 
Compreender o papel da metodologia na pesquisa científica em geral e na 
pesquisa em educação; 
Distinguir as técnicas de pesquisa, apresentação, redação e referências. 

 

Conteúdo Programático   

03/09/2020
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1. A ciência e as formas de conhecimento; 
2. Pressupostos da pesquisa científica e correntes epistemológicas; 
3. Divisão das ciências: delineamento histórico, críticas, perspectivas; 

Organização do conhecimento científico: tipos de pesquisa, planejamento, 
delineamento; a pesquisa em educação: especificidades; 

4. Etapas da pesquisa científica, fontes, métodos e técnicas, coleta e tratamento 
dos dados; 

5. Comunicação dos resultados da pesquisa: resumos, pôsteres, relatórios, 
monografias e seminários;  

6. Regras de apresentação: do projeto ao relatório da pesquisa: ABNT. 

 

Metodologia  

A disciplina buscará ser desenvolvida através de uso de tecnologias virtuais, com 
interação com outras formas de interação (redes sociais), aulas expositivas 
dialogadas, com indicação de leituras e análises de textos, projeção/indicação de 
vídeos conexos à educação; atividades realizadas em grupo e individualmente para 
aprofundamento dos temas abordados. 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem [conforme orientação normativa 

01, de 25 de agosto de 2020, prograd, UFES] 

 

a) A avaliação levará em conta a dimensão formativa e contínua do processo 
formativo, considerando: assiduidade na aula síncrona para aferição de 
presença; leituras solicitadas com apresentação de resenhas ou resumos, 
participação verbal em sala online ou mediante tecnologias virtuais (chats, 
retornos – feedback e outros); 

b) Avaliações síncronas ocorrerão no ambiente virtual em uso, com aviso de ao 
menos uma semana de antecedência; avaliações assíncronas serão 
programadas conforme o processo ensino-aprendizagem, visando o crescimento 
mútuo de alunos e professor, pela mediação e apropriação do conhecimento; 

c) Atividades previstas: seminários com apresentação de temas por alunos (as), 
atividades escritas (relatórios, fichamentos), prova oral, trabalhos escritos 
(projeto de pesquisa), atividades com uso de tecnologias virtuais. 

 

Bibliografia básica   

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Referências  
bibliográficas. Rio de Janeiro, 2002.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e 

documentação -- trabalhos acadêmicos -- apresentação. Rio de Janeiro, 2002.  

LAKATOS, E. M. Metodologia do Trabalho Científico. 7ª Ed. São Paulo: Atlas, 

2007. 

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Metodologia Científica. 5ª Ed. São Paulo: 
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Atlas, 2007. 

Bibliografia complementar   

CARVALHO, A. D. de. Epistemologia das ciências da educação. 2.ed. Porto:  

Edições Afrontamento, 1988.  

FAZENDA, Ivani (Org.). Metodologia da pesquisa educacional. 7. ed. São Paulo: 

Cortez, 2001.  

RUMMEL, F. J. Introdução aos procedimentos de pesquisa em educação. Porto  

Alegre: Globo, 1972.  

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho Científico. São Paulo: Cortez, 1996. 

 

Referências específicas para EARTE (Primeiro Semestre Especial 2020):  

ARAGÃO, J. W. M. de; MENDES NETA, M. A. H. Metodologia Científica. Salvador:   
UFBA, Faculdade de Educação, Superintendência de Educação a Distância, 2017. 51 
p. Disponível em: 
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/174996/2/eBook_Metodologia_Cientifi
ca-Especializacao_em_Producao_de_Midias_para_Educacao_Online_UFBA.pdf 
SELBACH, J. Fr. Pesquisa sem frescura. Disponível em: 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ea000078.pdfc333 

Audiovisual: 

Curso de escrita acadêmica (Rosana Pinheiro-Machado - youtube) 
Métodos de leitura (Canal USP – youtube) 

 

Cronograma  

1.A ciência e as formas de conhecimento; 06h 

2.Pressupostos da pesquisa científica e correntes epistemológicas; 08h 

3.Divisão das ciências: delineamento histórico, críticas, perspectivas; 
Organização do conhecimento científico: tipos de pesquisa, planejamento, 
delineamento; a pesquisa em educação; 

14h 

4.Etapas da pesquisa científica, fontes, métodos e técnicas, coleta e 
tratamento dos dados; 

10h 

5.Comunicação dos resultados da pesquisa: resumos, pôsteres, relatórios, 
monografias e seminários;  

10h 

6.Regras de apresentação: do projeto ao relatório da pesquisa: ABNT. 12h 

ASSINATURA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL 

_________________________________ 
 Prof. Jair Miranda de Paiva 

Departamento de Educação e Ciências Humanas – DECH 
CEUNES/UFES 

SIAPE: 1218794  
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