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* EMENTA 

normas para elaboração de trabalhos acadêmicos; métodos e técnicas de pesquisa; a 

comunicação entre os orientados/orientadores; o projeto preliminar de pesquisa; o 

projeto de pesquisa; o experimento; a comunicação científica; a organização do texto 

científico. 

* OBJETIVOS 

Capacitar o aluno para elaboração de projetos de pesquisa e desenvolvimento dos 

mesmos, conhecer e usar os fundamentos, os métodos e as técnicas de elaboração da 

pesquisa científica. Compreender e empregar as diretrizes do trabalho científico para 

formatação, indicação de citações, uso de fontes de informação e organização de 

referências. Ampliar o domínio de conhecimento sobre gêneros textuais acadêmicos. 

Elaborar e apresentar projeto de pesquisa de artigo científico.  

*PROGRAMA DA DISCIPLINA 

Conhecimento científico (revisão); pesquisa científica; projeto de pesquisa (parte 

introdutória – desenvolvimento e conclusão). 

* METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Participar da construção do pré-projeto, como pré-requisito para Elaboração e 

construção de uma proposta de um projeto de pesquisa/monografia a ser defendida ao 

final da disciplina, compreendendo o total do conceito da avaliação. 

 

 

 

 

 



 

 

*CRONOGRAMA 

Aula Tópico Conteúdo Atividades 

propostas/leitura 

1  Apresentação do Plano de Ensino 

2 normas para 

elaboração de 

trabalhos 

acadêmicos 

 

Formatação Gráfica e Estrutura  do 

Trabalho  Acadêmico. 

LISBOA (2018),  

PRODANOV (2013), 

Caruso (2008). 

3 métodos e 

técnicas de 

pesquisa; 

Definição 

Como encaminhar uma pesquisa, 

definição do Tema, Justificativa, como 

formular problema de pesquisa, Como 

construir hipóteses, definição da 

metodologia e referencial teórico, 

construção da bibliografia, e o 

cronograma de trabalho. 

Gil (2010) ; Severino 

(2003) 

4 Gil (2010) ; Severino 

(2003); Prodanov 

(2013) 

5 Gil (2010) ; Severino 

(2003); Prodanov 

(2013) 

6 Gil (2010) ; Severino 

(2003); Prodanov 

(2013) 

7   

8 o projeto 

preliminar de 

pesquisa 

Definição dos projetos de pesquisa com 

a turma e construção de um pré-projeto 

 

9 o projeto de 

pesquisa, o 

experimento, a 

comunicação 

científica e  a 

organização do 

texto. 

Construção de uma proposta de Projeto 

de pesquisa 

 

10 

11 Discussão  sobre os projetos e orientação  

12 Orientação  a cerca da organização 

textual. 

 

 

13  Prova  

14  Exposição dos trabalhos.  

15  Exposição dos trabalhos.  
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