
Plano de Ensino

Disciplina: Metodologia Científica Código: TI028
Natureza: ( ) Obrigatória     ( X ) Optativa (X) Semestral      (  ) Anual ( ) Modular Ver 2020

Pré-requisito: - Co-requisito: - Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (x) 100% ERE

CH Total: 30
CH semanal:  5

Padrão 30

(PD): 
Laboratório 

(LB): 0
Campo

(CP): 0
Estágio

(ES): 0
Orientada 

(OR): 0
Prática Específica

(PE): 0
Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 0

EMENTA

Estudo e Orientação de trabalhos acadêmicos com base nas Normas Técnicas para Normalização de Trabalhos 
Acadêmicos: ABNT e UFPR.
 - Origens do conhecimento cientifico; Conceitos clássicos da ciência; 
- Identidade e natureza da investigação cientifica; Observação assistemática, sistemática, documental; Coerência, 
persistência, curiosidade, inquietação e criatividade na relação entre problema e objetivos da pesquisa; 
- Os instrumentos de investigação (analise conceitual, referencias bibliografias e analise empírica); 
- Tipos de pesquisa (teórica, empírica ou aplicada, qualitativa ou quantitativa) e suas especificidades metodológicas; 
- 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);  
- A elaboração do plano ou projeto de pesquisa (a importância do plano/projeto de pesquisa; o cronograma de atividades);
- A redação do trabalho científico (estrutura lógica do trabalho científico: a introdução; o desenvolvimento; a conclusão); 
Penalidades inerentes ao “plágio”; 
- 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. 

  

OBJETIVO GERAL

Ao final da disciplina o aluno deverá ser capaz de: redigir com exatidão textos científicos utilizando adequadamente as 
normas técnicas nacionais (ABNT) e institucionais (UFPR).

DESDOBRAMENTO DA ÁREA DO CONHECIMENTO 

A disciplina será ministrada conforme proposição a seguir:

De acordo com as Resoluções 59/20, 37/97 e 92/13 - CEPE

Criado por Arnaud Bonduelle em 25/06/2020, adaptado por Maria Valéria da Costa em 30/06/2020
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Professora: MARIA VALÉRIA DA COSTA AULAS ON LINE (SÍNCRONAS) VIA MICROSOFT TEAMS: 2h /semanais
Início: 14/08/2020 Término (previsto): 25/09/2020                                                                    AULAS ASSÍNCRONAS VIA E-MAIL E UFPR DIGITAL: 3h/ semanais
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VÍDEOS + TEXTOS
OBRIGATÓRIOS +

ATIVIDADES

CONTEÚDO 
ABORDADO

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

O aluno deverá 
ser capaz de:

ESTRATÉGIA/
 METODOLOGIA 

DE
ENSINO

ATIVIDADE 
PARA 

AVALIAÇÃO 
DA 

APRENDIZAGEM

FERRAMENTA(S)
TECNOLÓGICAS,

AVALIAÇÃO/ PRAZO
EXECUÇÃO

11/08
21h
até
23h

2h

1)  Tipos de 
Conhecimentos:
- SENSO COMUM
- RELIGIOSO
- FILOSÓFICO
- CIENTÍFICO

2) Finalidade do trabalho 
científico: distinção entre 
os tipos de trabalhos 
acadêmicos (Projeto de 
pesquisa, TCC, 
Dissertação, Tese, Artigo 
científico) 

1) Diferenciar os tipos de 
conhecimento e sua 
relevância para a pesquisa 
científica. 

2) Reconhecer a 
importância do 
desenvolvimento de um 
padrão científico de 
pesquisa para a produção 
de documentos 
acadêmicos.

AULAS ON LINE 
(SÍNCRONAS) VIA 
MICROSOFT TEAMS

Aula expositiva com 
auxílio de recursos 
audiovisuais e 
participação dos alunos

Fórum de discussão sobre 
a atividade realizada em 
EAD.

Orientação de realização
da atividade assíncrona FERRAMENTAS:

1) Ambiente virtual de
aprendizagem: 
plataforma Microsoft 
TEAMS.

2) Vídeoaulas:
a) plataforma 
Microsoft TEAMS.
b) plataforma 
YouTube.

3) Textos e livros 
disponíveis em PDF.

4) Livros disponíveis 
no acervo da 
biblioteca da UFPR.

5) Material de apoio: 
slides/ resumos 
enviados pela 
professora.

AVALIAÇÃO:
1) Atividades 

12/08 3h

1) PESQUISA 
BIBLIOGRÁFICA: 
iniciando o processo de 
pesquisa

1) Reconhecer a 
importância do 
desenvolvimento de um 
padrão científico de 
pesquisa para a produção 
de documentos 
acadêmicos.

AULAS ASSÍNCRONAS:
- videoaulas + arquivos 
PDF

- Atividades orientadas

ATIVIDADE

Definir e delimitar um 
assunto da sua de 
estudo e  Realizar um 
levantamento 
bibliográfico inicial na 
plataforma da biblioteca 
da UFPR.   

Valor: 20

18/08 21h
até
23h

2h 1) TÉCNICA DE COLETA
E REGISTRO DE 
DADOS:
a) Fichamento 

1) Distinguir os tipos de 
fichamento bibliográfico.

AULAS ON LINE 
(SÍNCRONAS) VIA 
MICROSOFT TEAMS

Orientação de realização
da atividade assíncrona
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bibliográfico 
b) tipos de fichamento: 
citação (curta e longa), 
direta, indireta e 
paráfrase.

Aula expositiva com 
auxílio de recursos 
audiovisuais e 
participação dos alunos

Fórum de discussão sobre 
a atividade realizada em 
EAD.

relacionada ao 
conteúdo 
desenvolvido ou a ser
desenvolvido: 
a) Questionário
b) Resenha crítica
c) Estudo de caso

2) O valor de cada 
atividade, dependerá 
do conteúdo 
abordado.

3) O tempo para a 
realização da 
atividade/ avaliação 
proposta será sempre
de uma semana. 
A forma de entrega, 
será via o  e-mail da 
professora. 

19/08 2h 1) TÉCNICA DE COLETA
E REGISTRO DE 
DADOS:
a) Fichamento 
bibliográfico 
b) tipos de fichamento: 
citação (curta e longa), 
direta, indireta e 
paráfrase.

1) Desenvolver arquivos 
para  fichamento 
bibliográfico

AULAS ASSÍNCRONAS:
- videoaulas + arquivos 
PDF

- Atividades orientadas

ATIVIDADE

A partir da atividade 
realizada anteriormente, 
desenvolver arquivos 
para fichamento 
bibliográfico distintos 
para cada finalidade, e 
transcrever os dados 
coletados para as 
mesmas
Valor: 20 

25/08
21h
até
23h

2h

1) Definição de Conceito 
de Método  

1) Discorrer sobre os 
diferentes Métodos de 
pesquisa

AULAS ON LINE 
(SÍNCRONAS) VIA 
MICROSOFT TEAMS

Aula expositiva com 
auxílio de recursos 
audiovisuais e 
participação dos alunos

Orientação de realização
da atividade assíncrona

26/08 3h 1) Definição de Conceito
de Método  

 
1) Discorrer sobre os 
diferentes Métodos de 
pesquisa
 

AULAS ASSÍNCRONAS:
- vídeo aulas + arquivos 
PDF

- Atividades orientadas

ATIVIDADE
Estruturar um MAPA 
CONCEITUAL 
abordando os Métodos 
de Pesquisa e seus 
Precursores.
Valor: 20

01/09 21h
até
23h

2h

1) TIPOS DE PESQUISA:
de campo, experimental, 
bibliográfica, etc.

 
1) Analisar  finalidade e uso
dos diferentes tipos de 
pesquisa

AULAS ON LINE 
(SÍNCRONAS) VIA 
MICROSOFT TEAMS

Aula expositiva com 

Orientação de realização
da atividade assíncrona
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auxílio de recursos 
audiovisuais e 
participação dos alunos

FERRAMENTAS:

1) Ambiente virtual de
aprendizagem: 
plataforma Microsoft 
TEAMS.

2) Vídeoaulas:
a) plataforma 
Microsoft TEAMS.
b) plataforma 
YouTube.

3) Textos e livros 
disponíveis em PDF.

4) Livros disponíveis 
no acervo da 
biblioteca da UFPR.

5) Material de apoio: 
slides/ resumos 
enviados pela 
professora.

AVALIAÇÃO:
1) Atividades 
relacionada ao 
conteúdo 
desenvolvido ou a ser
desenvolvido: a) 
Questionário
b) Resenha crítica
c) Estudo de caso

2) O valor de cada 
atividade, dependerá 
do conteúdo 
abordado.

02/09 3h 1) TIPOS DE TÉCNICAS 
E INSTRUMENTOS DE 
COLETA DE DADOS:
a) Entrevista;
b) Formulário;
c) Questionário

2) Análise (qualitativa ou 
quantitativa – estatística) 
de dados coletados 

1) Descrever as 
características dos 
diferentes tipos de 
instrumentos de coleta de 
dados, seu uso e protocolo 
de aplicação.

2) 

AULAS ASSÍNCRONAS:
- videoaulas + arquivos 
PDF

- Atividades orientadas

ATIVIDADE
Assistir  a  videoaula
sobre  os  tipos  de
instrumentos  coleta  de
dados.
Responder o “quiz” sobre
o  assunto  no  aplicativo
Kahoo.it
Valor: 20

09/09 2h 1) TIPOS DE TÉCNICAS 
E INSTRUMENTOS DE 
COLETA DE DADOS:
a) Entrevista;
b) Formulário;
c) Questionário

1) Elaborar um instrumento 
de coleta de dados.

AULAS ASSÍNCRONAS:
- videoaulas + arquivos 
PDF

- Atividades orientadas

ATIVIDADE
Analisar um ESTUDO 
DE CASO, e elaborar um
instrumento de coleta de 
dados, dependendo da 
sua resposta ao caso 
exposto.
Valor: 20

10/09 3h 1) Normas Técnicas para 
elaboração de trabalhos 
acadêmicos:
-ELEMENTOS 
EXTERNOS
- ELEMENTOS PRÉ-
TEXTUAIS
- ELEMENTOS 
TEXTUAIS 
- ELEMENTOS PÓS-
TEXTUAIS

1) Identificar as partes 
integrantes de um trabalho 
acadêmico, de acordo com 
as Normas Técnicas da 
ABNT e UFPR. 

AULAS ASSÍNCRONAS:
- videoaulas + arquivos 
PDF

- Atividades orientadas

ATIVIDADE
Explorar no site da 
UFPR (biblioteca) o 
MANUAL PARA 
NORMALIZAÇÃO DE 
TRABALHOS 
ACADÊMICOS, o acesso
às plataformas de 
pesquisa de dados e 
outros elementos 
relevantes para a 
pesquisa científica.

15/09 21h
até
23h

2h

1) Aspectos importantes 
para apresentação de 
trabalhos acadêmicos: 
TÉCNICAS PARA 
ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS E 

1) Descrever as partes 
integrantes do trabalho 
científico, sua elaboração e 
desenvolvimento.

AULAS ON LINE 
(SÍNCRONAS) VIA 
MICROSOFT TEAMS

Aula expositiva com 
auxílio de recursos 

Orientação de realização
da atividade assíncrona
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RELATÓRIOS DE 
PESQUISA:
a) Escolha do assunto 
(tema)
b) Delimitação do 
assunto
c) Elaboração de 
objetivos: GERAL e 
ESPECÍFICOS
d) Elaboração da 
justificativa
c) Revisão de literatura
d) Cronograma de 
atividades
e) Referências

audiovisuais e 
participação dos alunos

3) O tempo para a 
realização da 
atividade/ avaliação 
proposta será sempre
de uma semana.
 A forma de entrega, 
será via o e-mail da 
professora. 

16/09
2h

1) PROJETO DE 
PESQUISA

1) Estruturar um Projeto de 
pesquisa, utilizando as 
Normas Técnicas (ABNT) 
UFPR. 

AULAS ASSÍNCRONAS:
- videoaulas + arquivos 
PDF

- Atividades orientadas

ATIVIDADE
 Estruturar um Projeto de
pesquisa, utilizando as 
Normas Técnicas 
(ABNT) UFPR.
Valor: 0 a 100

18/09 2h

1) PROJETO DE 
PESQUISA

1) Estruturar um Projeto de 
pesquisa, utilizando as 
Normas Técnicas (ABNT) 
UFPR. 

AULAS ASSÍNCRONAS:
- videoaulas + arquivos 
PDF

- Atividades orientadas

ATIVIDADE

Estruturar um Projeto de 
pesquisa, utilizando as 
Normas Técnicas 
(ABNT) UFPR.
Valor: 0 a 100

22/09
21h
até
23h

2h Aplicação de Exame
Final individual

1) Responder 
individualmente questões 
sobre os conteúdos 
abordados em instrumento 
de avaliação disponibilizado
no ambiente virtual de 
aprendizagem.

AULA ON LINE 
(SÍNCRONA) VIA 
MICROSOFT TEAMS

ATIVIDADE FINAL

Valor:  nota entre 0 e 100

TOTAL 10h 20h 30h/a
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

a. Sistema  de  comunicação:  e-mail  pessoal,  Plataforma  Microsoft  TEAMS  e  Ambiente  de
aprendizagem Moodle.

b. Materiais didáticos para as atividades de ensino: slides em PDF, textos em PDF, livros em PDF
artigos  disponibilizados  em  plataformas  distintas  e  gravação  das  aulas  síncronas,  exercícios
disponibilizados e-mail pessoal do aluno.

c. As mídias e os recursos tecnológicos:  Tanto o professor quanto os estudantes têm acesso ao
suporte tecnológico pessoal ou disponibilizado pelas Ações mantidas pela Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantes (PRAE) por:

 empréstimo de computadores para estudantes com cadastro deferido nos programas PROMISAES (Projeto Milton
Santos  de Acesso  ao  Ensino  Superior)  e/ou  PROBEM (Programa de  Benefícios  Econômicos  para  a  Manutenção  aos
Estudantes) ou ainda estudantes cadastrados/as no Programa de Bolsa Permanência MEC, assim como estudantes não
beneficiários  dos  programas  da  PRAE,  com  comprovada  fragilidade  econômica,  matriculados  em  curso  de  educação
superior, profissional e tecnológica da UFPR;

 aquisição de serviço de conexão à rede internet para estudantes dos cursos de educação superior,  profissional  e
tecnológica da UFPR com cadastro deferido no PROMISAES ou PROBEM ou com cadastro ativo no PBP-MEC (Programa
de Bolsa Permanência do MEC);

 doação de equipamentos computacionais e de recepção e manutenção dos equipamentos doados, com a participação
da Pró-Reitoria de Administração (PRA), por meio da Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação (AGTIC);

FORMAS DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA

A avaliação  dos estudantes será feita  ao  longo da oferta  da disciplina  através  de exercícios  individuais
domiciliares  de  acordo  com  o  cronograma  apresentado  no  primeiro  encontro  síncrono  e  disponível  no
planejamento da disciplina enviada para o aluno por e-mail. A nota final da disciplina será a média aritmética
do conjunto dos exercícios, cada um avaliado de 0 a 100. A não entrega de um exercício até o penúltimo dia
da oferta da disciplina implicará o valor zero naquele exercício. Para quem não alcançar a média superior ou
igual a 70, poderá fazer um Exame Final na data indicada no cronograma.

O registro de frequência será computado pela realização dos exercícios enviados por e-mail. A frequência de
100% será adquirida se todos os exercícios solicitados forem entregues até o penúltimo dia da vigência da
disciplina.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ARAGÃO, José Wellington Marinho de. Metodologia Científica. [recurso eletrônico] / José Wellington Marinho de 
Aragão, Maria Adelina Hayne Mendes Neta. - Salvador: UFBA, Faculdade de Educação, Superintendência de Educação a
Distância, 2017. 51 p.: il. Disponível em: < 
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/174996/2/eBook_Metodologia_Cientifica-
Especializacao_em_Producao_de_Midias_para_Educacao_Online_UFBA.pdf> Acesso em: 01/07/2020

UFPR. Manual de normalização de documentos científicos de acordo com as normas da ABNT.  Maria Simone 
Utida dos Santos Amadeu (et. all.).  Curitiba: Editora da UFPR, 2017. Disponível em < 
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/45654/Manual_de_normalizacao_UFPR.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
Acesso: 30/06/2020.

Textos e material de apoio em PDF enviados por e-mail pela professora.

 Materiais que o estudante possua em casa.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRASIL. Ministério da Saúde. Plágio acadêmico: conhecer para combater. Serviço de edição e informação técnico-
cientifica/CEDC. 2012. Disponível em 
<Http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/plagio_academico.pdf>. Acesso: 13/03/2012.

MARCONI, M. de A., LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010 

Criado por Arnaud Bonduelle em 25/06/2020, adaptado por Maria Valéria da Costa em 30/06/2020



Data da aprovação no colegiado: /07 /2020

 Conforme ata de reunião no processo n° 23075.000 000/2020-00

Professor responsável da Disciplina: Maria Valéria da Costa
Contato por e-mail: valerialua27@gmail.com

Criado por Arnaud Bonduelle em 25/06/2020, adaptado por Maria Valéria da Costa em 30/06/2020
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