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Ementa: 
Natureza da ciência e características do método científico. Ética em pesquisas em contabilidade. Confiabilidade e 

validade de pesquisas. Tipologias de pesquisa.  O planejamento e as etapas da pesquisa científica: do tema às conclusões 

do estudo. Abordagem de pesquisa qualitativa. Abordagem de pesquisa quantitativa. Normas comuns ao 

desenvolvimento de projetos de pesquisa segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 
 

Objetivos: 

Como objetivo principal, a disciplina visa capacitar os alunos de mestrado com uma visão clara do processo de pesquisa 

empregado em trabalhos científicos em contabilidade. Para isso, serão apresentados os aspectos epistemológicos, 

teóricos, metodológicos, e as abordagens utilizadas na realização de pesquisas em contabilidade. Dessa forma, os 

alunos, ao final da disciplina, serão capazes de aplicar esse conhecimento no planejamento de pesquisas que darão 

suporte ao desenvolvimento de suas dissertações. 
 

Conteúdo Programático: 
1. Natureza da ciência e característica do método científico: 

 

1.1 Tipos de conhecimento. 

1.2 Pensamento científico. 

1.3 Métodos de abordagem científica. 

 

2.  Ética em pesquisas em contabilidade: 

 

2.1 Questões éticas em contabilidade. 

2.2 Consentimento informado. 

2.3 Diretrizes éticas. 

 

3. Tipologias de pesquisa: 

 

3.1 Pesquisa bibliográfica. 

3.2 Pesquisa Documental. 

3.3 Pesquisa experimental. 

3.4 Pesquisa de campo. 

3.5 Estudo de caso. 

3.6 Survey. 

3.7 Tipologias de artigo segundo a APA (2010). 

 

 



4. Abordagem de pesquisa qualitativa:  

 

 

4.1 Amostragem. 

4.2 Coleta e análise de dados qualitativos. 

4.3 Rigor na pesquisa qualitativa. 

 

5. Abordagem de pesquisa quantitativa. 

 

5.1 Definição do alcance da pesquisa. 

5.2 Formulação de hipóteses. 

5.3 Seleção de amostra. 

5.4 Coleta e análise de dados quantitativos. 

 

6. O planejamento e as etapas da pesquisa científica: 

 

6.1 Tema, problema e objetivos de pesquisa. 

6.2 Teoria, literatura e hipóteses de pesquisa. 

6.3 Metodologia de pesquisa. 

6.4 Análise de resultados e conclusões. 

 

7. Confiabilidade e validade de pesquisas: 

 

7.1 Técnicas de confiabilidade. 

7.2 Técnicas de validação da pesquisa. 

 

8. Normas comuns ao desenvolvimento de projetos de pesquisa 

segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 
 

  
 

 

Recursos Didáticos e Pedagógicos: 
 

Computadores, notebooks e Datashow. 

 

Avaliação: 

A avaliação será realizada em função da participação dos alunos em sala de aula, apresentação de trabalhos, e 

elaboração e apresentação de um projeto de pesquisa. Assim, a composição da nota final se dará pela aplicação dos 

seguintes pesos: 

 

 

1. Apresentação de trabalhos: Os alunos participantes serão agrupados em função do número de artigos delimitados 

para a disciplina. A apresentação deverá destacar os pontos fortes/fracos desses artigos, tais como, a forma, a 

metodologia e o conteúdo abordado. No início de cada apresentação, cada aluno apresentador deverá entregar ao 

professor uma resenha crítica sobre o artigo a ser exposto. Enquanto um grupo apresenta, os demais participantes irão 

emitir suas opiniões a respeito desses pontos, os relacionando com o conhecimento adquirido na disciplina. 

  

2. Elaboração e apresentação de projeto de pesquisa: Os alunos, individualmente, irão elaborar um projeto de pesquisa 

contendo: tema, problema e objetivos de pesquisa; fundamentação teórica; metodologia de pesquisa; cronograma; 

referências bibliográficas; e anexos e/ou apêndices, se necessários. A apresentação deverá ser efetuada em 20 minutos. 

Os demais alunos poderão fazer questionamentos sobre o trabalho apresentado, o inter-relacionando ao conteúdo da 

disciplina. 

Descrição da atividade Peso 

Participação em sala 15% 

Apresentação de trabalhos 25% 

Elaboração e apresentação de projeto de pesquisa 60% 
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Bibliografia Complementar: 

 

*Será apresentada ao longo do curso por cada professor da disciplina.  
 

Obs: conteúdos e atividades a serem realizados em sala de aula poderão ser alterados conforme o desenvolvimento e evolução da disciplina. 
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