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Ementa: Tipos de pesquisa e atividades de extensão. Diagnóstico local das regiões e 

comunidades enquanto território com características específicas, com dimensões política, 

social, cultural, histórica, econômica, ambiental, educacional e étnico-racial, com 

possibilidade de incursões nas escolas do campo. Metodologia de análise de dados. Parte 

da carga horária desta disciplina é reservada para planejamento, desenvolvimento e 

execução de atividades extensionistas. O estudante terá também a possibilidade de 

compreender o espaço escolar como potencial espaço de pesquisa e extensão no qual seu 

projeto poderá proporcionar intervenções e/ou reflexões no âmbito do ensino. 

 

Objetivos Específicos  

1. Compreender metodologias de análise de dados em pesquisas. 

2. Refletir sobre os tipos de pesquisa (qualitativa, quantitativa, híbrida). 

3. Discutir sobre a questão ética ligada a pesquisa na área educacional. 

4. Planejar, desenvolver e executar atividades extensionistas. 

5. Possibilitar ao estudante reflexões acerca do âmbito do ensino por meio acerca de 

observações e vivências nas escolas do campo.  

 

Conteúdo Programático  

1. Tipos de pesquisa e atividades de extensão.   
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2. Diagnóstico local das regiões e comunidades enquanto território com características 
específicas, com dimensões política, social, cultural, histórica, econômica, ambiental, 
educacional e étnico-racial, com possibilidade de incursões nas escolas do campo. 

3. Parte da carga horária desta disciplina é reservada para planejamento, desenvolvimento 
e execução de atividades extensionistas 

4. Metodologia de análise de dados II. 

Metodologia:  

A disciplina buscará ser desenvolvida através de aulas de forma síncrona por plataforma 

digitais disponibilizadas pela UFES com debates, discussões e exposições de conceitos. De 

forma assíncrona, os alunos participação com leituras, fichamentos de textos, realização de 

estudos dirigidos referentes aos objetos de discussão da modalidade síncrona como 

também atividades de aplicação. 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem   

A avaliação da aprendizagem será processual e constará dos seguintes instrumentos: 
- Participação nas atividades síncronas e nas atividades assíncronas; 
- Estudo dirigido/orientado e fichamento de textos; 
- Pesquisa e relatório de campo = pesquisa da realidade; 
- Apresentação de seminário em pequenos grupos; 
- Atividade avaliativa escrita e individual. 
Serão adotados, para avaliação, três dos instrumentos acima, e elas serão aplicadas nos 
meses de março, abril e maio.  A definição dos três instrumentos será discutida com os 
estudantes uma vez que eles também são sujeitos do processo ensino-aprendizagem. Cada 
avaliação possui valor 10.  As notas serão somadas e divididas por 3. 

 

 

Bibliografia básica:  

1. BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: J. Zahar, 
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2009. 
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Janeiro: J. Zahar. 2003 

 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS 

 
 

 

4. FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 24. ed Rio de Janeiro: Graal, 2007. 

5. SANTOS, Milton. Por uma outra globalização. Rio de Janeiro: Record, 2002. 

Cronograma  

Fevereiro: 08 a 12 (Aula síncrona); de 15 a 19 e de 22 a 26 (aulas assíncronas) 

ETAPA I  As metodologias de análise de dados em pesquisas. 

Março: 01 a 05 e 22 a 26 (aula síncrona) de 08 a 12 e de 15 a 19 (aulas assíncronas) 

ETAPA II  Os tipos de pesquisa (qualitativa, quantitativa, híbrida). 

Abril: 12 a 16 (aula síncrona); 05 a 09; 19 a 23 e 26 a 30 (aulas assíncronas); 

ETAPA III  Refletir sobre os tipos de pesquisa (qualitativa, quantitativa, híbrida). 

ETAPA IV  Refletir sobre os tipos de pesquisa (qualitativa, quantitativa, híbrida). 

Maio: 03 a 07 (aula síncrona) 10 a 14, 17 a 21 e 24 a 28 (aulas assíncronas). 

ETAPA V   Algumas reflexões possíveis e necessárias sobre os tipos de pesquisa 
(qualitativa, quantitativa, híbrida). Encerramento. 

 

 

 


