
Componente Curricular: Metodologia do Trabalho Científico
Código: MTCIE
Semestre: 2 No de aulas/semana: Teoria: 02 Laboratório: 00
Total de aulas: 38
Total de horas: 31,7
Conhecimentos Específicos: 31,7

EMENTA
Ciência e conhecimento científico. Noções básicas de metodologia científica. Processos e técnicas de
elaboração do trabalho científico.

OBJETIVOS
- Elaborar e redigir um texto científico.
- Expressar-se e escrever com clareza.
- Desenvolver a criatividade, a autonomia e a flexibilidade do pensamento.
- Criar ambientes e situações de aprendizagem ricas e que permitam desenvolver a capacidade de oferecer
respostas eficientes aos imprevistos que frequentemente surgem como resultado de pesquisas científicas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
De forma conceitual e prática, serão desenvolvidos temas associados às diversas técnicas e conhecimentos
associados à metodologia e ao desenvolvimento de trabalhos científicos.
Dentre os tópicos a serem desenvolvidos estão:
- a evolução histórica do método científico
- senso comum e conhecimento científico
- tipos de conhecimento: empírico, científico, artístico, filosófico e teológico
- metodologia científica aplicada à educação
- elaboração de projetos: o planejamento da pesquisa
- etapas para um projeto: tema, problema, hipóteses, justificativa, objetivos, metodologia, cronograma,
bibliografia
- normas da ABNT para citações e referências bibliográficas
- as regras do jogo do método científico
- o diálogo do método com o objeto de estudo
- a escolha do tema e das variáveis empíricas
- a logística da pesquisa
- a análise das informações
- a internet como fonte de pesquisa: necessidade de espíritos críticos
- o impacto dos resultados da pesquisa
- pesquisas quantitativas, qualitativas e participantes
- ética e ciência
- tipos de textos e de trabalhos científicos
- análise e interpretação de textos
- preparação e realização de seminários

METODOLOGIA
Aulas expositivas e dialogadas; exercícios teórico-práticos realizado em grupo; pesquisas realizadas
individualmente ou em grupos; análise de situações-problema.

AVALIAÇÃO
Avaliações teóricas e exercícios práticos.
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