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EMENTA: Elaboração e desenvolvimento de Projeto de Pesquisa. Delimitação de objetos de investigação e de abordagens 
metodológicas da pesquisa. Articulação entre os campos teóricos e empíricos da pesquisa. Abordagens qualitativas e 
quantitativas: sínteses possíveis. Apresentação formal do projeto a ser pesquisado. 
 
OBJETIVOS 

Geral:  
 Oferecer aos alunos subsídios para construção e elaboração de um projeto de pesquisa. 

  
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
            
UNIDADE I – visão do conhecimento: empírico, religioso, filosófico e científico relacionado a ciências sociais, humanas, 
tecnológica. os tipos de pesquisa. O que é uma pesquisa? 
 
unidade II – introdução aos métodos quantitativos e qualitativos de pesquisa, Etapas de uma pesquisa 
 
unidade III – Natureza de uma Pesquisa, Diferentes procedimentos técnicos. 
 
unidade IV – Como elaborar e criar uma idéia através do tema para elaborar o problema e objetivos do estudo. 
 
unidade V – O que é um problema de pesquisa científica?, Método Científico, Objetivos, justificativa, Hipótese e pressuposto, 
população e amostra, instrumentos de coleta de dados, procedimentos, critério de inclusão e exclusão. 
 
unidade VI – Como identificar as variáveis num estudo científico. Análises estatísticas para pesquisa quantitativa e análises de 
Bardin e Minayo para pesquisa qualitativa. Estrutura de um projeto de pesquisa. 
 
unidade VII– construção lógica e normas técnicas para elaboração de trabalhos acadêmicos (TCC ,resumo, pôster e artigo), 
ABNT, Consulta a Base de dados (LIlacs, Medline, PubMed e outras). 
 
unidade VIII – ética na pesquisa com seres humanos 
 
 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

As aulas serão ministradas na modalidade remota. Para utilizado como norteador de orientação para as aulas remotas o “Guia 

Prático para o Uso de Plataforma Virtual no ensino Remoto. Será utilizado paras as aulas a  plataforma: Google Meet.  

Duração 60 minutos, capacidade: até 100 participantes; Recursos: Compartilhamento de telas, envio de arquivos, fórum 

integrado (chat). 

Aulas síncronas: via meet exposição oral 

Aulas assíncronas: envio de texto para leitura sobre o assunto que será exposto na aula meet virtual. 
 
AVALIAÇÃO DISCENTE 

 No final da disciplina a Apresentação por escrito e oral do projeto. 
 

 
 



Bibliografia: 
 
DEMO, P. Pesquisa como processo educativo. 3 ed. São Paulo: Cortez,1992. 
_______Pesquisa e Construção do Conhecimento. Rio de Janeiro. Tempo Brasileiro, 1994. 
_______Pesquisa. Princípio Científico e Educativo. 7ª ed. São Paulo. Cortez, 2002. 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2017. 
MANUAL para elaboração de trabalhos científicos. Universidade do Contestado. 
MINAYO, M. C. S. et al. Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade. Petrópolis, Vozes, 1994. 
REGRAS GERAIS DE ESTILO E FORMATAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS.  
Link: https://www.fecap.br/wp-content/uploads/2021/04/Manual-ABNT-2021-1.pdf  
COMO ELABORAR OBJETIVOS DE PESQUISA? 
http://unesav.com.br/ckfinder/userfiles/files/Como%20elaborar%20Objetivos%20de%20Pesquisa.pdf   
 
 
CRONOGRAMA  
 
As aulas serão realizadas às terças-feiras, no horário das 10h 30 minutos-12h 30 minutos (horário de Porto Velho/RO), via 
Google-Meet, em função da Pandemia do Coronavírus. 

 Atividades Síncronas: Total: 30 horas 

Aulas teóricas. 

 Atividades Assíncronas: Total: 30 horas 

Os alunos deverão desenvolver a leitura do material indicado no cronograma da disciplina. 
 
 

Data   Conteúdo 
22 a 30/21 Unidade 1 

Atividade Síncrona: 2h  
Atividade assíncronas: 2h 
Apresentação do Programa da disciplina e discussão do sistema de avaliação. 
- Unidade I: conceito da ciência. Tipos de ciências: sociais, humanas e tecnológicas. Ciência e Conhecimento 
Científico. Tipos de conhecimento: filosófico, religioso, científico e empírico.  
Texto básicos para leitura: O que é ciência? Silvio Seno Chibeni.   Link: 
https://www.unicamp.br/~chibeni/textosdidaticos/ciencia.pdf  
A produção do conhecimento científico: A produção do conhecimento científico: relação A produção do 
conhecimento científico: sujeito-objeto e desenvolvimento do pensamento Angelo Antonio Autores: Abrantes, Lígia 
Márcia Martins 
https://www.scielo.br/j/icse/a/jNXHHJnmpN4pvfwMbTYjgFz/?format=pdf&lang=pt  

06 a 
28/07/21 

Unidade 2 
Atividade Síncrona: 2h  
Atividade assíncrona: 2h 
MÉTODOS DE ABORDAGEM (base lógica da investigação) 
MÉTODOS DE PROCEDIMENTOS (esclarecem as técnicas adotadas) 
CLASSIFICAÇÃO DAS PESQUISAS CIENTÍFICAS: quanto a natureza? Quanto a abordagem? Quantos aos 
objetivos? quanto ao procedimentos técnicos? 

Textos leituras: Livro: Como elaborar projeto de pesquisa? Autor: Antonio Carlos Gil, 2017.  
Link: https://docplayer.com.br/4893643-Como-elaborar-projetos-de-pesquisa.html  
FORMULAÇÃO DE OBJETIVOS DE PROJETO CIENTÍFICO 
COMO ELABORAR OBJETIVOS DE PESQUISA? 
LINK: http://unesav.com.br/ckfinder/userfiles/files/Como%20elaborar%20Objetivos%20de%20Pesquisa.pdf  

03 a 
31/08/21 

Unidade 3 
Atividade Síncrona: 2h  
Atividade assíncrona: 2h 
Pesquisas quantitativas: descritiva, explicativa, exploratória. Experimental, quase-experimental, intervenção.  
Pesquisas qualitativas: Bibliográfica, documental, participativa, etnográfica, pesquisa-ação. 
Modelos novas de pesquisa: Revisão integrativa, sistemática e meta-análise.  
Textos leituras:  
Tipos de Pesquisa considerando os Procedimentos Utilizados: link 
http://www.ergonomia.ufpr.br/Tipos%20de%20Pesquisa.pdf  
Tipos de pesquisa: link http://www.uece.br/nucleodelinguasitaperi/dmdocuments/Metodos_de_pesquisa.pdf 
COMO ELABORAR OBJETIVOS DE PESQUISA? 
LINK: http://unesav.com.br/ckfinder/userfiles/files/Como%20elaborar%20Objetivos%20de%20Pesquisa.pdf   

01 a 
29/09/21 

Unidade 3 
Atividade Síncrona: 2h  
Atividade assíncrona: 2h 



Como construir um REFERENCIAL TEÓRICO?  
Aprender a consultar as Bases de dados?  
Bases de dados escrita científica: 

1. Biomed Central : (http://biologicalproceduresonline.biomedcentral.com/) 

2. BVS: Biblioteca virtual em saúde : (http://bvsalud.org/)  

3. Cochrane : (http://www.cochrane.org/)  

4. EBM - Ovid  (http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi? T=JS&NEWS=n&CSC=Y&PAGE=main&D=ebmz)  

5. Embase (http://www.embase.com/#quickSearch/default)  

6. Free Medical Journal (http://www.freemedicaljournals.com/)  

7. Lilacs (site )(http://bases.bireme.br/cgibin/ wxislind.exe/iah/online/? 

IsisScript=iah/iah.xis&base=LILACS&lang=p)  

8. Primal Picture : (https://www.primalpictures.com/)  

9. PubMed/Medline : (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)  

10. SCOPUS : (http://www.scopus.com/)  

Construção dos Procedimentos Metodológicos 

População ou universo da pesquisa; Amostra; Método de pesquisa; Tipo de pesquisa; Técnica de pesquisa; 

Instrumento de coleta de dados; e Modelo de análise, forma com se pretende tabular e analisar os dados. 

Leitura texto: COMO ELABORAR OBJETIVOS DE PESQUISA? 
http://unesav.com.br/ckfinder/userfiles/files/Como%20elaborar%20Objetivos%20de%20Pesquisa.pdf   

05 a 
13/10/21 

Unidade 3 
Atividade Síncrona: 2h  
Atividade assíncrona: 2h 
Seminário de apresentação oral e por escrito das proposta da ideia do projeto de pesquisa. 
Apresentação oral pelo google meet.  Por escrito – projeto deve estar dentro das normas da ABNT.  
Leituras: REGRAS GERAIS DE ESTILO E FORMATAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS.  
Link: https://www.fecap.br/wp-content/uploads/2021/04/Manual-ABNT-2021-1.pdf  

Total de 
aulas/CH 

n. de aulas = 32 aulas , totalizando CH = 64 , adotando 50% entre aulas síncronas e assíncronas ( nos dias de 3. 
Feiras aulas síncronas e nas 4.feiras assíncronas)  

 
Porto Velho, RO. 07/07/2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


