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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SEPT 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM NEGÓCIO IMOBILIÁRIOS 
PROFA. DRA. CLAUDIA MADRUGA CUNHA 

 

  
Disciplina: METODOLOGIA CIENTÍFICA E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 Código:NI107 

Natureza: (X) Obrigatória ( ) Optativa (X) Semestral ( ) Anual ( ) Modular Obs.: Pré-

requisito: - Co-requisito: - Modalidade: () Presencial (X ) Totalmente ERE 

Total: 30 CH / Semanal: 6 horas aula 
 
 

EMENTA (Unidade Didática) -1º SEMESTRE DE 2021 
 
 

EMENTA (Unidade Didática): 

1 - Origens do conhecimento cientifico; Conceitos clássicos da ciência;  

2 - Identidade e natureza da investigação cientifica; Observação assistemática, sistemática, 

documental; Coerência, persistência, curiosidade, inquietação e criatividade na relação entre 

problema e objetivos da pesquisa;  

3 - Os instrumentos de investigação (analise conceitual, referencias bibliografias e analise 

empírica); 

 4 - Tipos de pesquisa (teórica, empírica ou aplicada, qualitativa ou quantitativa) e suas 

especificidades metodológicas;  

5 - Tema (definição do assunto ou ramo do conhecimento); O exame das fontes de 

informações (bibliografia e dados); O tipo de trabalho a desenvolver (monografia “de 

compilação”; monografia “de pesquisa de campo ou empírica”; artigo científico; projeto 

científico; demais tipos de trabalhos científicos); 

 6 - A elaboração do plano ou projeto de pesquisa (a importância do plano/projeto de 

pesquisa; o cronograma de atividades);  

7 - A redação do trabalho científico (estrutura lógica do trabalho científico: a introdução; o 

desenvolvimento; a conclusão); Penalidades inerentes ao “plágio”;  

8 - Normatização e formatação do trabalho cientifico o estilo; A capitulação; As citações; As 

notas de rodapé; Sistemas de notação; Quadros, ilustrações, tabelas e gráficos; Referências. 

Conhecimento, ciência e tecnologia. Ética na pesquisa. Paradigmas e métodos científicos. 

Abordagens, modalidades e metodologias de pesquisa. Técnicas de pesquisa. Elaboração de 

projeto de pesquisa. 
 
OBJETIVOS: 

UNIDADE 1- A relação entre conhecimento, ciência e universidade 

✓ Entender a relação entre produção de conhecimento científico e a realidade histórica 

do país, socioeconômica e cultural 

UNIDADE 2- Procedimentos da pesquisa cientifica.  

✓ Refletir sobre as formas de organização e apresentação de dados de pesquisas 

UNIDADE 3 - Esboço de projeto de pesquisa em grupo 

✓ aprender a organizar e propor um Projeto de Pesquisa seguindo as normas da ABNT 

 

FERRAMENTAS: Uso de Biblioteca digital, Teams, youtube; ebooks 



 

PROGRAMA DE ENSINO 

 (desdobramento da área do conhecimento): 

 

 

 
CH Total: 60 N. Faltas: 

Nome do Professor: CLAUDIA MADRUGA CUNHA Período:  5º.  

Data Conteúdo Estratégia Aulas 

 UNIDADE 1- A RELAÇÃO ENTRE 

CONHECIMENTO, CIÊNCIA E UNIVERSIDADE 

 

  

06. 05 

[aula 

síncron

a 1] 

Introdução ao tema do conhecimento dos clássicos à 

contemporaneidade - a origem do método cientifico, 

concepções metodológicas clássicas e outras 

Como se faz resumo? Como se entrega trabalhos científicos 

de poucas páginas?   

 

Indicação de leitura: VARGAS, Milton. “História da 

ciência e da tecnologia no Brasil- uma súmula” e divisão 

dos capítulos 

 

Aula expositiva dialogada 

Indicação de leitura; 

atividades a serem 

encaminhadas: 

 organizar de seminário; 

dividir por grupo; 

responsabilizar os grupos: 

dividir as tarefas de leitura e 

entendimento do conteúdo do 

texto; resumir e 

disponibilizar sua parte de 

texto; apresentar na data 

proposta para a realização 

do seminário 

 

02 

13.05 

[ativid

ade 

assíncr

ona 1] 

VARGAS, Milton. “História da ciência e da tecnologia 

no Brasil- uma súmula”, capítulos a serem lidos 

Parte 1. Apresentação; Prefácio; Introdução; 

Parte 2. Na Colônia; Durante o Reino Unido 

Parte 3. Durante o Império; 

Parte 4. A República Velha e o início da Pesquisa 

Científica e Tecnológica 

Parte 5. Educação e ciências humanas durante a República 

Velha; 

Parte 6. A criação das Universidades; 

Parte 7. Pesquisa Tecnológica 

Parte 08. O desenvolvimento econômico  

Parte 09. Os governos militares 

Parte 10. Situação atual  

 

  

Ler e resumir o texto para 

debater o resumo, nas 

próximas aulas. 

 

02 

20. 05 

[aula 

síncron

a 2] 

Início seminário: VARGAS, Milton. “História da ciência 

e da tecnologia no Brasil- uma súmula”   

Parte 1. Apresentação; Prefácio; Introdução; 

Responsáveis: 

Parte 2. Na Colônia; Durante o Reino Unido 

Responsáveis: 

Aula expositiva dialogada, 

exposição de partes do texto 

na forma de seminário 

Revisar resumo após 

discussão e releitura do 

texto e enviar por email    

02 



Parte 3. Durante o Império; 

Responsáveis: 

Parte 4. A República Velha e o início da Pesquisa Científica 

e Tecnológica 

Responsáveis: 

 

27.05  

[aula 

síncron

a 3] 

Continuação: VARGAS, Milton. “História da ciência e 

da tecnologia no Brasil- uma súmula”   

 

Parte 5. Educação e ciências humanas durante a República 

Velha; 

Responsáveis: 

Parte 6. A criação das Universidades; 

Responsáveis: 

Parte 7. Pesquisa Tecnológica 

Responsáveis: 

 

Aula expositiva dialogada, 

exposição de partes do texto 

na forma de seminário 

Revisar resumo após 

discussão e releitura do 

texto e enviar por email    

02 

03.06 feriado de “Corpus Christ”   

10.06 

[aula 

síncron

a 4] 

Finalização: VARGAS, Milton. “História da ciência e da 

tecnologia no Brasil- uma súmula”   

Parte 08.O desenvolvimento econômico  

Responsáveis: 

Parte 09. Os governos militares 

Responsáveis: 

Parte 10. Situação atual  

Responsáveis: 

 

Aula expositiva dialogada, 

exposição de partes do texto 

na forma de seminário 

Revisar resumo após 

discussão e releitura do 

texto e enviar por email  

*último prazo para e entrega 

do resumo 

Avaliação 1 (3,0) 

02 

17.06 

 

[Aula 

síncron

a 5] 

 

Como se faz resenha? Como se entrega trabalhos 

científicos com capa e folha de rosto?   

Apresentação das resenhas 

 

Atividade assíncrona  

Ler, resumir e resenhar 

02 

24. 06 

[ativid

ade 

assíncr

ona 2] 

 

Escrita da resenha, utilizando as normas de ABNT 

propostas e os dez resumos que resultaram do 

Seminário:  VARGAS, Milton. “História da ciência e da 

tecnologia no Brasil- uma súmula 

 

  

Aula expositiva dialogada,  

Divisão dos artigos a serem 

lidos  

 

02 

 UNIDADE 2 – PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

CIENTIFICA 

 

  

01.07- 

[aula 

síncron

a 6] 

Introdução ao projeto de pesquisa  

1.tema. 2. Delimitação do tema (titulo); 3. Justificativa; 4. 

Problema; 5. Objetivo geral e Objetivo Específico; 6. 

Fundamentação teórica (com base os resumos dos artigos 

Escrever a Resenha tendo 

por base os 10 resumos do 

livro  

Avaliação 2 (3,0) 

02 



lidos) 

 

**último prazo para a 

entrega da Resenha.  

  

08.07 

[aula 

síncron

a 7] 

Normas da Abnt para organização da escrita do projeto 

de pesquisa   

 

Aula expositiva dialogada, 

uso de power point para 

mostrar a estrutura do 

trabalho cientifico 

02 

15.07 

[ativid

ade 

assincr

ona 3] 

Análise do artigo 

Artigo 1. Pesquisa Qualitativa Versus Pesquisa 

Quantitativa: Esta É a Questão? 

E criação do esboço do Projeto de Pesquisa 

Fazer uma tabela sobre as 

diferentes concepções e 

métodos de pesquisa 

abordados pelo artigo  

Propor as 5 primeiras partes 

do Projeto de Pesquisa 

Avaliação 3 (1,0) 

02 

22.07 

[aula 

síncron

a 8] 

Apresentação do primeiro esboço do Projeto de Pesquisa e 

retomada dos passos da pesquisa. 

1.tema. 2. Delimitação do tema (titulo); 3.justificativa; 4. 

Problema; 5. Objetivo geral e Objetivo Específico; 6. 

Fundamentação teórica (uso de mínimo 3 fontes sobre o 

tema); 7. Fundamentar o tipo de pesquisa e os Instrumentos 

de recolho de dados (conceitualização e construção dos 

instrumentos.8. cronograma; 9. Uso de recursos; 

Referencias. 

 

 

Uso de power point, aula 

expositiva e dialogada  

02 

 UNIDADE 3- PROJETO DE PESQUISA EM GRUPO   

29.07 

[aula 

síncron

a 09] 

Apresentação dos Projetos de Pesquisa e retomada dos 

passos da pesquisa. 

 

Uso de power point, aula 

expositiva e dialogada 

 

02 

29.07-

05.08 

[ativid

ade 

assincr

ona 9] 

Orientação por grupo a ser combinada com a docente 

Reuniões por grupo para 

debater, qualificar e ajustar o 

projeto 

02 

05.08 

[aula 

síncron

a 10] 

Apresentação dos Projetos de Pesquisa, em grupo, 

obedecendo o processo metodológico: 

  

Uso de power point, aula 

expositiva e dialogada 

Avaliação 3(3,0) 

***Última data para envio 

dos projetos 

02 

05.08-

12.08 

[ativid

ade 

assincr

ona 10] 

Orientação por grupo a ser combinada com a docente 

Reuniões por grupo para 

debater, qualificar e ajustar o 

projeto 

 

02 



 

 

AVALIAÇÃO: 
 

A tabela abaixo sintetiza a quantidade de atividades de avaliação solicitadas, unidades didáticas e 
aulas equivalentes, datas de entrega, correspondência em termos de carga horária para controle de 
frequência e peso e relação à nota final:   
 

ATIVIDADE DE 
AVALIAÇÃO N. 

UNIDADE AULAS 
PRAZO DE 
ENTREGA 

CARGA 
HORÁRIA 

PESO EM RELAÇÃO 
À NOTA FINAL 

1 I 1, 2,3,4 
       10.03 

 
8 horas 30% ou 3,0 

2 I 5,6 01.07 4 horas 30% ou 3,0 

3 II 7,8,9, 10 05.08 8 horas 40% ou 4,0 

    Total: 30 horas Total: 10,0 

 

Os conceitos serão atribuídos com base nos seguintes critérios: 
 
=Nota final entre 7,0  - o estudando será aprovado 
= Nota final entre 4,0- o estudando terá que fazer prova de exame final, sendo aprovado se 
tiver desempenho superior a 50% 
= Nota final igual ou abaixo de 3,9 - o estudante será reprovado 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CRESWELL, JOHN W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto / 

John W. Creswell ; tradução Luciana de Oliveira da Rocha. - 2. ed. - Porto Alegre: 

Artmed,2007. 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/696271/mod_resource/content/1/Creswell.pdf 

 

SOUZA, Eloisio Moulin de (org.). Metodologias e analíticas qualitativas em pesquisa 

organizacional [recurso eletrônico] : uma abordagem teórico-conceitual - Dados eletrônicos. 

- Vitória : EDUFES, 2014. 296 p. : il. Inclui bibliografia 

 

VARGAS, Hustana Maria. Democratização no ensino superior brasileiro: entre a 

intenção e as possibilidades. GT: Política da Educação Superior / n.11, PUC-Rio, 2011. 

Disponível em: <http://www.anped11.uerj.br/30/GT11-3789t.pdf>.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

GERHARDT, Tatiana E; SILVEIRA, Denise T. (org.) Métodos de Pesquisa. 

Coord. pela Universidade Aberta do Brasil – UAB/UFRGS e pelo Curso de Graduação 

Tecnológica – Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural da SEAD/UFRGS. – 

Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. 

 

GÜNTER,Hartmut. Pesquisa Qualitativa Versus Pesquisa Quantitativa: Esta É a 

Questão? Revista Psicologia: Teoria e Pesquisa Mai-Ago 2006, Vol. 22 n. 2, pp. 201-210 

Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

37722006000200010 

12.08 Exame  
 

http://www.anped11.uerj.br/30/GT11-3789t.pdf


 

SANTOS, Boaventura de Souza. A Universidade no Século XXI: para uma reforma 

democrática e emancipatória da Universidade. 3. ed. S. Paulo, Cortez Editora, 2011. 

http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/A%20Universidade%20no%20Seculo%20XX

I.pdf 

 

 

 
 

Docente responsável: Claudia Madruga Cunha     

 

Curitiba, 19 de abril de 2021 

 

Assinatura:   

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   

 

Assinatura: __________________________________________ 

 

 


