
 
 

PLANO DE ENSINO 
   

Nome da disciplina: Metodologia da Pesquisa Científica 
Coordenador: João Batista Duarte 
Carga horária: 48 horas                         Teórica: 32 horas           Prática: 16 horas 
Créditos: 3 
Periodicidade: Anual   
Semestre de oferta: 1° Semestre 
Pré-requisitos/Co-requisitos/Equivalências: não há. 

 Ementa 
 
História e filosofia da ciência. Conhecimento científico. Cientista e sociedade. Método 
científico. Pesquisa científica. Pesquisa bibliográfica. Redação científica. Normalização 
bibliográfica. Projeto de pesquisa. Trabalhos acadêmicos. Exposição oral. Publicação 
científica. Cienciometria. 
 

 Objetivo 

A disciplina objetiva consolidar, profissionalmente, a compreensão do processo científico como 
abordagem adequada na busca de solução para problemas do mundo real. Com foco nas 
demandas relacionadas aos estudos em nível de pós-graduação, contempla a base filosófica 
da ciência, a estruturação e consolidação do método científico, até a sua operacionalização, 
via pesquisa ou investigação científica (bibliográfica, experimental e/ou de observação 
naturalista); neste caso, com ênfase nas etapas de concepção e planejamento, sintetizadas no 
projeto de pesquisa, e de disseminação ou divulgação científica, centrada nos aspectos 
conceituais e diretrizes ou normas técnicas para a elaboração eficiente de relatórios como 
dissertações, teses e artigos científicos. 

  

 Metodologia e recursos didático-pedagógicos 
 

Aulas presenciais: Aulas teóricas e práticas serão realizadas em ambiente de sala de aula 
presencial, com exposição oral do professor e abertura permanente, aos discentes, para 
discussão e questionamento. As aulas serão complementadas por estudos dirigidos, com 
disponibilização ou indicação de fontes bibliográficas, incluindo atividades discentes de leitura, 
análise e síntese escritas. Tais atividades devem, periodicamente, ser retornadas ao professor, 
para avaliação e correção; o docente as devolverá corrigidas aos discentes, em sala de aula, 
com possível explanação dos principais destaques. Os recursos didáticos previstos incluem: 
quadro negro e/ou branco, giz e/ou pincéis, apagador, computador desktop ou notebook e 
projetor multimídia. Externamente, ainda contará com sítios na internet e bibliotecas. 
 



 
 

Aulas virtuais: Aulas teóricas e práticas serão realizadas remotamente de forma síncrona 
(participação discente e docente no mesmo instante e ambiente virtual), complementadas por 
estudos dirigidos na forma assíncrona, incluindo atividades discentes de leitura, análise e 
síntese escritas, com retorno ao professor para avaliação e correção. A interação professor-
aluno realizar-se-á em ambiente virtual, mediante uso de Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação (TDIC), representadas principalmente pelas plataformas SIGAA/UFG, Gmail e 
Google Meet; e, se necessário, ainda a plataforma ConferênciaWeb/RNP e recursos adicionais 
do Google (ex. Agenda, Drive, Forms, Jamboard e Classroom), entre outras ferramentas com 
tutoriais disponibilizados no “site” institucional: https://ufgemcasa.ufg.br/. 

 

 Avaliação 

- Atividades de rotina (30%): sínteses escritas de estudos quinzenais (textos) – grupos de três alunos. 
- Participação (20%): avaliação sobre a participação individual no processo de ensino-aprendizagem. 
- Elaboração e avaliação de projeto de pesquisa de dissertação ou tese (30%) – atividade individual 
- Seminário sobre tema relacionado ao conteúdo da disciplina (20%) – grupos de três alunos. 

 

 Informações importantes 

- A presença será exigida, atentando-se para o limite mínimo de 85%; regulamentada pela 
Resolução CEPEC 1461,  

- Conceitos e seus respectivos intervalos considerados:  
A: 9,0 – 10,0;  
B: 7,5 – 8,9;  
C: 6,0 – 7,4;  
D: 5,9 – 0,0 (Reprovado). 

 Conteúdo programático 

 Apresentação: objetivos, conteúdo, bibliografia, metodologia e avaliação ................ 3 h 

1 Origem, história e evolução da ciência ................................................................... 3 h 
2 Conhecimento científico ........................................................................................... 6 h 
 2.1 Conceito e tipos de conhecimento  
 2.2 Características do conhecimento científico  
 2.3 A ciência, o cientista e a sociedade  

3 O método científico em ciências naturais ............................................................... 6 h 

 3.1 Conceito e tipos de método  
 3.2 Hipóteses, teorias e leis científicas  
 3.3 Método científico em pesquisa experimental ou de observação natural  
4 A pesquisa científica ................................................................................................. 6 h 
 4.1 Conceituação e tipos de pesquisa  
 4.2 Etapas da pesquisa científica  
 4.3 Pesquisa bibliográfica e organização do resultado da leitura  
5 Redação técnico-científica ....................................................................................... 6 h 
 5.1 Características da linguagem técnico-científica  
 5.2 Normas de citação e referenciação bibliográfica  

https://ufgemcasa.ufg.br/


 
 

6 O projeto de pesquisa ............................................................................................... 9 h 
 6.1 Conceito e concepção do projeto  
 6.2 Elaboração de projetos de pesquisa  
 6.3 Acompanhamento e avaliação de projetos   
7 A divulgação dos resultados da pesquisa científica ............................................. 6 h 
 7.1 Diretrizes para apresentação oral de trabalhos científicos  
 7.2 Elaboração de trabalhos monográficos: dissertações, teses e artigos 

7.3 Veículos de divulgação científica 
 

 Seminários .......................................................................................................................... 3 h 
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Alguns sites relacionados:  
 

- Biblioteca Central – UFG (http://www.bc.ufg.br/) 
- Teses e Dissertações – Capes (https://catalogodeteses.capes.gov.br/) 
- Portal Periódicos – Capes (http://www.periodicos.capes.gov.br/) 
- Coleção SciELO (http://www.scielo.br/) 
- Web of Science (https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/) 
- Scopus (http://www.scopus.com/home.url) 
- ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com) 
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