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Ementa: Metodologia da pesquisa científica. O trabalho monográfico: orientação
metodológica.
II - OBJETIVO GERAL
Proporcionar ao aluno condições teórico-metodológicas adequadas tanto para a
pesquisa quanto para a produção científicas.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Compreender a importância da ciência para a academia e o que significa o
espaço da universidade: histórica e cientificamente.
 Conhecer os princípios básicos que orientam o processo de leitura, escrita E
produção do trabalho científico.
 Conhecer as orientações que regem a normalização do trabalho científico,
especialmente no que se refere às citações e às referências bibliográficas.
 Caracterizar cada uma das principais modalidades do trabalho científico.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I
1. O conhecimento empírico, religioso, científico e filosófico
2. O método: conceito, história e características
3. Metodologia do estudo
Unidade II
1. Diretrizes para a leitura, análise e interpretação de textos
2. Os fundamentos da redação científica
3. A normalização do trabalho científico: as citações e as referências bibliográficas
Unidade III
1. Principais modalidades de trabalho científico ou acadêmico (orais e escritos):
resumo,
fichamento, resenha crítica, projeto e relatório de pesquisa, seminário, artigo
científico, ensaio
teórico e tipos de trabalho monográfico (Trabalho de Conclusão de Curso,
Dissertação, Tese).

V - METODOLOGIA
 Aulas expositivas dialogadas.
 Leitura e discussão de textos teóricos.
 Apresentação de trabalhos em grupo e individualmente.
 Fichamentos, resumos e resenhas de pequenos textos em sala.
. Apresentação de um pré-projeto de pesquisa
VI - RECURSOS DIDÁTICOS
 Apostilas, quadro branco, pincel, retroprojetor, transparência, vídeo, TV e
outros recursos
que se fizerem necessários ao longo do curso.
VII – AVALIAÇÃO
 A avaliação ocorrerá de forma contínua, observando-se os trabalhos propostos
ao longo do curso, a apresentação de seminários e aplicação de trabalhos escritos
e orais, individual e/ou em grupo.
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