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03 
    

Teórica  Exercício Laboratório 
     

 45h  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: resumos, pôsteres, relatórios, 
monografias e seminários; aspectos técnicos e gráficos da apresentação dos 
resultados, citações e referências bibliográficas. A pesquisa em educação.  
Objetivos da disciplina 

 

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  
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1. UNIDADE I -  A ciência e as formas de conhecimento 
1.1 Pressupostos da pesquisa científica e correntes epistemológicas;  
1.2 Divisão   das   ciências:   delineamento   histórico,   críticas,   perspectivas; 
 

2. UNIDADE II -  Organização  do  conhecimento  científico 
2.1 Tipos  de  pesquisa,  planejamento, delineamento;  
2.2 A pesquisa em educação e suas especificidades;  
2.3 Etapas da pesquisa científica, fontes, métodos e técnicas, coleta e 

tratamento dos dados; 
2.4 Normas da ABNT 

 
3. UNIDADE III -  Comunicação dos resultados da pesquisa  

3.1  Resumos, artigos, monografias, pôsteres e seminários; 
           3.2 Orientações sobre apresentações acadêmicas de pesquisas   

 
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   
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. 
OBS: Seguindo o Regimento Interno da UFES, os/as estudantes que não 
alcançarem a média de 7,0 pontos, farão a prova final. A média para aqueles 
que forem para a prova final será calculada da seguinte forma: O resultado 
da soma da nota do semestre com a nota da prova final, dividido por dois.   
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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: 
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  Cronograma: 

UNIDADE I -  A ciência e as formas de conhecimento  20h 

UNIDADE II -  Organização  do  conhecimento  científico  20h 

UNIDADE III -  Comunicação dos resultados da pesquisa  20h 
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