
 

Licenciatura em Ciências Biológicas 
Planejamento 1º semestre de 2011 
 
Disciplina: Metodologia do Trabalho Científico 

Professor responsável: 
Fernando Santiago dos Santos 

Semestre do curso: 
2º  

Carga horária semanal: 
2 aulas 

Carga horária semestral: 
31,7 horas 

Aulas teóricas: 
38 

Aulas de laboratório: 
0 

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. 

Metodologia: 
Aulas expositivas e dialogadas; exercícios teórico-práticos realizados em grupo; pesquisas 
realizadas individualmente ou em grupos; análise de situações-problema. 
Avaliação: 
Avaliações teóricas e exercícios práticos. 
Referências bibliográficas básicas: 

• SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: 
Cortez, 2000 (21.ed. revista e ampliada).  

• CALIL, Patrícia. O professor-pesquisador no Ensino de Ciências. Curitiba, PR: 
Ibpex, 2009 (Coleção Metodologia do Ensino de Biologia e Química, vol. 2). 

• SANTOS, Gildenir Carolino. Referências Padrão ABNT. Campinas, SP: 
Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação, 2005 (Apostila da 
Biblioteca Prof. Joel Martins).  

Cronograma de aulas sugerido: 

09∕02 
1ª aula 

• Apresentação dos conteúdos, estratégias, ementa, avaliação e 
metodologia de trabalho. 

• Evolução histórica do conhecimento científico. 
• Seleção de leituras para o semestre (disponibilizadas no sítio eletrônico: 

http://www.fernandosantiago.com.br/projrde.htm) 

16∕02 
2ª aula 

• Senso comum e conhecimento científico. 
• Tipos de conhecimento: empírico, científico, artístico, filosófico e 

teológico. 
• Atividade em grupo: debate sobre os diversos tipos de conhecimento e 

suas influências no pensamento educacional. 
• Preparação de painel sobre exemplos práticos dos diversos tipos de 

conhecimento discutidos em aula. 



 

23∕02 
3ª aula 

• Fechamento do painel discutido na aula anterior e apresentação dos 

resultados. 
• Metodologia científica aplicada à educação. 
• Elaboração de projetos de pesquisa: o planejamento como elemento-

chave para o desenvolvimento da pesquisa. 

02∕03 
4ª aula: 

• Etapas de um projeto: tema, problema, hipóteses, justificativa, objetivos, 
metodologia, cronograma, bibliografia básica levantada. 

• Trabalho prático em grupos (a ser apresentado na 5
a
 aula): proposta de 

um esboço de projeto contendo tema, problema, hipótese(s), 

justificativa, objetivo(s), metodologia e cronograma. 

16∕03 
5ª aula 

• Normas da ABNT para citações e referências bibliográficas. 
• Apresentação do trabalho prático da aula anterior. 
• Mesa-redonda para discutir os trabalhos práticos apresentados, com 

análise crítica. 

23∕03 
6ª aula 

• Há apenas “um” método científico ou pode haver “vários” métodos 
científicos? 

• Trabalho prático: citação bibliográfica de materiais impressos (livros, 

artigos, capítulos, revistas etc.) selecionados na biblioteca do campus, 

nas normas da ABNT.   

30∕03 
7ª aula 

• O diálogo entre o método e o objeto de estudo. 
• Escolha do tema e das variáveis empíricas. 
• Trabalho individual: tema de projeto completo a ser desenvolvido e 

entregue na 15
a
 aula. 

06∕04 
8ª aula 

• Logística da pesquisa: materiais e métodos. 
• Análise das informações. 
• A Internet como fonte de pesquisa: necessidade de estudos críticos e 

seleção dos endereços eletrônicos confiáveis – sites com extensões 
diversas (.org, .edu, .gov, .br, entre outros). 

• Sítios eletrônicos de pesquisa acadêmica (Domínio Público, Portal 
Capes, Portal CNPq, Scielo etc.). 

13∕04 
9ª aula 

• Trabalho prático no Laboratório de Informática: análise de diversos 

sítios eletrônicos discutidos na aula anterior; pesquisa de artigos e 

periódicos especializados na Internet; busca de dados para o trabalho 

individual proposto na 7
a
 aula. 

20∕04 
10ª aula 

• O impacto dos resultados da pesquisa. 
• Divulgação dos dados encontrados. 
• Tipos de pesquisa: quantitativa, qualitativa e participante. 

27∕04 
11ª aula 

• A pesquisa colaborativa. 
• Órgãos de fomento à pesquisa. 
• Atividade em grupos: preparação de seminário a ser apresentado na 13

a
 

aula sobre temas discutidos em sala de aula (em slides com Datashow). 

04∕05 
12ª aula 

• Ética e Ciência. 
• Leitura crítica do texto “Crise no Ensino de Ciências?”, de G. Fourez 

(http://www.fernandosantiago.com.br/tcont2.htm). 



11∕05 
13ª aula 

• Apresentação dos seminários sugeridos na 11
a
 aula. 

• Discussão dos seminários apresentados em forma de mesa-redonda. 

• Fechamento da discussão a respeito do texto sugerido de G. Fourez na 

aula anterior. 

18∕05 
14ª aula 

• Tipos de textos e de trabalhos científicos. 
• A importância da boa comunicação na divulgação dos dados e 

apresentação de propostas de pesquisa. 

25∕05 
15ª aula 

• Entrega do projeto individual completo. 

• Exposição rápida de cada aluno sobre o tema escolhido e sua 

justificativa. 
• Fechamento da discussão com debate. 

08∕06 
16ª aula 

• O que faz um “bom cientista” e um “bom pesquisador”? 
• Os professores devem ser cientistas ou pesquisadores? 
• Leitura crítica do texto “Alfabetização e Cultura Científica: conceitos 

convergentes?”, disponível eletronicamente no sítio: 

http://www.fernandosantiago.com.br/alfacien.htm   

15∕06 
17ª aula 

• Iniciação científica: projetos que inserem o licenciando na área 
acadêmica. 

• Reprodução de projetos nas escolas. 
• Devolutiva do projeto individual completo entregue na 15

a
 aula, com 

correções e∕ou sugestões de alterações para a próxima aula. 

22∕06 
18ª aula 

• Leitura e discussão do texto “Projetos inovadores: meio ambiente e 

cidadania viram samba”, disponível no sítio: 

http://www.fernandosantiago.com.br/pq6.htm. 

• Entrega do projeto final com alterações e sugestões incorporadas 

segundo orientações dadas na devolutiva anterior . 

29∕06 
19ª aula 

• Autoavaliação. 
• Fechamento das notas e do semestre. 

 
 
 
 
 


