
Disciplina: Metodologia de Pesquisa Código: GP123
Natureza: (X) Obrigatória ( ) Optativa (X) Semestral ( ) Anual ( ) Modular Obs.: Pré-

requisito: - Co-requisito: - Modalidade: () Presencial (X ) Totalmente ERE
Total: 60 CH / Semanal: 6 horas aula

EMENTA (Unidade Didática) -1º SEMESTRE DE 2021

EMENTA (Unidade Didática):
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 Aula

s
UNIDADE 1- A RELAÇÃO ENTRE 
CONHECIMENTO, CIÊNCIA E 
UNIVERSIDADE



05. 05
[aula 
síncro
na 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; 
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

05-12.
05
[ativid
ade 
assínc
rona 
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

 
Ler e resumir o texto 

para debater em sal de 
aula

04

12. 05
[aula 
síncro
na 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:
Parte 3. Durante o Império;
Responsáveis:
Parte 4. A República Velha e o início da 
Pesquisa Científica e Tecnológica
Responsáveis:

Aula expositiva e 
dialogada,

Revisar resumo após 
discussão e releitura 
do texto e entregar  

02

12-19.
05
[ativid
ade 
assínc
rona 
2]

VARGAS, Milton. “História da ciência e da 
tecnologia no Brasil- uma súmula”, capítulos 
a serem lidos
Parte 5. Educação e ciências humanas durante 
a República Velha;
Parte 6. A criação das Universidades;
Parte 7. Pesquisa Tecnológica
  

Ler e resumir o texto 
para debater em sala de 

aula
04



19.05 
[aula 
síncro
na 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, retomada 

dos conteúdos contidos 
no texto lido

Revisar resumo após 
discussão e releitura 
do texto e entregar  

02

19-26.
05
[atvid
ade 
assínc
rona 
3]

VARGAS, Milton. “História da ciência e da 
tecnologia no Brasil- uma súmula”, capítulos 
a serem lidos
Parte 08. O desenvolvimento econômico 
Parte 09. Os governos militares
Parte 10. Situação atual 

Ler e resumir o texto 
para debater em sal de 

aula

04

26.05

[Aula 
síncro
na 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, retomada 

dos conteúdos contidos 
no texto lido.

*último prazo para e 
entrega do resumo

Avaliação 1

02

26.05-
02. 06
[ativid
ade 
assínc
rona 
4]

Escrever a resenha: Ler, resumir e resenhar em 
cima dos 10 resumos apresentados
Leitura obra VARGAS, Milton. “História da 
ciência e da tecnologia no Brasil- uma 
súmula”  

Atividade assíncrona 
Ler, resumir e resenhar 

04

02/06
[aula 
síncro
na 5]

Debates sobre as resenhas. Como se faz 
resenha? Como se entrega trabalhos científicos 
com capa e folha de rosto?  
Apresentação das resenhas 

Aula expositiva 
dialogada, 

Divisão dos artigos a 
serem lidos 
Avaliação 2

02



UNIDADE 2 – PROCEDIMENTOS DA 
PESQUISA CIENTIFICA

02.06-
09.06
[ativid
ade 
assínc
rona 
5]

Leitura dos artigos em Anexo. Objetivo 
possibilitar diferentes possibilidades de 
problematizar o Ensino Superior
  
Artigo 1; Artigo 2; Artigo 3; Artigo 4; Artigo 
5; Artigo 6; Artigo 7; Artigo 8; Artigo 9; Artigo 
10

Selecionar tema de 
interesse e escolher 3 

artigos para proposição 
de um projeto de 
pesquisa e 1 para 

debater e apresentar
**último prazo entrega 

para a resenha. 
 

04

09.06
[aula 
síncro
na 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 lidos)
Organizar seminário para leitura e debate de 
artigos para pensar/problematizar a 
Universidade Pública como espaço de 
produção e aquisição de conhecimento 
Normas ABNT para apresentação de Projeto de 
Pesquisa
Apresentação das tabelas que organizaram os 
artigos por temas.
Normas para apresentação; forma de organizar 
conteúdo em power point, 

Discussão prévia dos 
conteúdos para 
fundamentar os 

projetos de pesquisa na 
UNIDADE 3.
[Quem não for 

apresentar os artigos ler 
resumo e conclusão]

*a quantidade de 
estudantes por grupo 

vai depender do 
número de 

matriculados na 
disciplina

02

9-16.6
[ativid
ade 
assínc
rona 
6]

Leitura dos: Artigo 1; Artigo 2; Artigo 3

Leitura e interpretação 
de texto [destacar nos 
artigos listados: tema, 
problema ou questão 

desenvolvida, processo 
metodológico e 

possíveis resultados ou 
conclusão] por grupo 

de estudantes.  
Quem não for 

apresentar os artigos ler 
resumo e conclusão

 

04



16.06
[aula 
síncro
na 7]

Leitura e debate de artigos para pensar/
problematizar a Universidade Pública como 
espaço de produção e aquisição de 
conhecimento. Parte 1 
Artigo 1
Responsáveis:

Artigo 2
Responsáveis:

Artigo 3
Responsáveis:
 

Apresentação e debate 
dos artigos lidos, 

resumidos e analisados

02

16-23.
6
[ativid
ade 
assínc
rona7]

Leitura dos artigos
Artigo 4; Artigo 5; Artigo 6; Artigo 7 
 

Leitura e interpretação 
de texto [destacar nos 
artigos listados: tema, 
problema ou questão 

desenvolvida, processo 
metodológico e 

possíveis resultados ou 
conclusão] por grupo 

de estudantes
Quem não for 

apresentar os artigos ler 
resumo e conclusão 

04



23.06
[aula 
síncro
na 8]

Leitura e debate de artigos para pensar/
problematizar a Universidade Pública como 
espaço de produção e aquisição de 
conhecimento. Parte 2 
Artigo 4
Responsáveis:
 
Artigo 5
Responsáveis:
 
Artigo 6
Responsáveis:
 
Artigo 7
Responsáveis:
 

Apresentação e debate 
dos artigos lidos, 

resumidos e analisados

02

23-30.
6
[ativid
ade 
assínc
rona 
8]

Leitura e interpretação dos artigos  
Artigo 8; Artigo 9; Artigo 10

Leitura e interpretação 
de texto [destacar nos 
artigos listados: tema, 
problema ou questão 

desenvolvida, processo 
metodológico e 

possíveis resultados ou 
conclusão] por grupo 

de estudantes
Quem não for 

apresentar os artigos ler 
resumo e conclusão.



30.06
[aula 
síncro
na 9]

Leitura e debate de artigos para pensar/
problematizar a Universidade Pública como 
espaço de produção e aquisição de 
conhecimento. Parte 3 
Artigo 8
Responsáveis:
 
 Artigo 9
Responsáveis:

Artigo 10
Responsáveis:
 

Apresentação e debate 
dos artigos lidos, 

resumidos e analisados.
***último dia para 

entregar resumos dos 
artigos  

Avaliação 3

02

30.06-
07.07
[ativid
ade 
assínc
rona 
9]

Proposição do Projeto de um esboço de 
Pesquisa de Pesquisa em grupo

Fazer um primeiro 
esboço de projeto de 

pesquisa

UNIDADE 3- ESBOÇO DE PROJETO DE 
PESQUISA EM GRUPO

30.06-
07.07
[aula 
síncro
na 10]

Escrita breve de um Projeto de pesquisa em 
grupo, obedecendo o processo metodológico:
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 lidos); 7. 
Instrumentos de recolho de dados 
(conceitualização e construção dos 
instrumentos.
 

Propor o esboço de 
Projeto de Pesquisa em 

Grupo
Retomada dos passos 
do Projeto científico 

Exposição e debate do 
esboço dos projetos 

pelos grupos

02

30.06-
07.07[
aula 
assínc
rona 
10]

Encontros por grupo para discussão do 
andamento do projeto em grupo

Orientações por grupo 
a serem agendadas

Projeto
Avaliação 4

****último dia para 
entregar os projetos 

04



14.07 EXAME ou Entrega final dos Projetos 

Orientações por grupo 
a serem agendadas
Última data para 

entrega do projeto

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        17.05 24 horas 25% ou 2,5

2 I 5, 31.05 6 horas 25% ou 2,5
3 II 6,7,8,9 21.06 24horas 25% ou 2,5

4 III 10        07.07 6 horas 25% ou 2,5

Total: 60 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
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