
	
 

	
 

 

Plano de Ensino 

Identificação Ementa 
Curso: Bacharelado em Estatística Ciência: fundamentos do 

conhecimento científico. Discussão 
sobre como se configura uma 
pesquisa acadêmica e os métodos 
científicos. Diferentes modalidades 
de trabalhos acadêmicos. Estrutura 
e formatação de trabalhos 
acadêmicos científicos nas Normas 
da ABNT. Elaboração e 
desenvolvimento de um projeto de 
pesquisa. A ética na pesquisa. 

Disciplina: Metodologia da 
Pesquisa Científica  Código: E2 

Professor: Gabi Nunes Silva 

Coordenador: Lenilson Sergio Candido 

Período: 1º Semestre: 01 Ano: 2019 

Turma: 2019/1 Créditos: 02 

Carga Horária: 40 

Teórica: 20 Prática: 20 Total: 40 

Objetivo da Disciplina no Curso 

Esta disciplina objetiva proporcionar ao acadêmico a compreensão e aplicação dos princípios da 
em situações de apreensão, construção, reconstrução e expressão do conhecimento científico. 
Supondo-se que essa disciplina possa contribuir no processo de adaptação do acadêmico, 
integrando-o à Universidade, minimizando suas dificuldades e apreensões quanto à forma de 
estudar.  
 
 Justificativa da Disciplina no Curso 
Habilitar o futuro bacharel em Estatística para a compreensão da metodologia científica para o 
planejamento, execução, análise e interpretação de pesquisa científica, de modo a fazer com 
que os discentes entendam as diferenças entre linguagem científica e linguagem comum, tal 
como identificar os elementos básicos do método científico. 
 
 Metodologia de Trabalho do Professor na Disciplina 
A explanação do conteúdo se dará, essencialmente, data show e artigos científicos, utilizando-se 
o quadro quando necessário. Serão dadas resenhas e pesquisas como forma de fixar os conteúdos. 

Conteúdo Programático 
Unidade I– Senso comum e conhecimento científico  
 
Unidade II– Pesquisa e métodos científicos quantitativos e qualitativos.  
 
Unidade III– Tipos de trabalhos científicos: Resumo, Ensaio, Resenha, artigo científico e 
monografia.  
 
Unidade IV– Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.  
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Unidade V– Projeto de pesquisa.  
 
Unidade VI – Estrutura e formatação dos trabalhos acadêmicos científicos: Elementos pré-
textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais.  
 
Unidade VII– A ética no processo de desenvolvimento da pesquisa  
 

Avaliação e Critérios de Avaliação da Disciplina no Curso 
     Será procedida por meio de um trabalho escrito individual (T1) no valor de 40 pontos, um 
seminário em grupo (T2) no valor de 40 pontos e 20 pontos de exercícios (E) (podendo ser lista 
de exercício, resenha ou pesquisa). A média final será obtida por meio da expressão: 

MF = T1 + T2 + E 

     Se MF ≥ 60 o aluno estará aprovado. 
     Se MF < 60 o aluno fará avaliação final nos termos regimentais da UNIR. 

Bibliografia da Disciplina no Curso 
Básica Complementar 
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Ed. Petropólis: Vozes, 2013. 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2008.  
GIL, A.C. Como elaborar projetos de 
pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2002.  
  

SÁNCHEZ VÁZQUEZ, A. Ética. 18. ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1998. 
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho 
científico. São Paulo: Cortez, 2007.  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS. NBR 6023: informação e 
documentação: elaboração de referências. Rio de 
Janeiro, 2002. BRASIL. Resolução 196/96 de 10 de 
outubro de 1996. Dispõe sobre as diretrizes e 
normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo 
seres humanos. Conselho Nacional de Saúde, 
Brasília, DF, 10 de out. de 1996. Disponível em: 
<https://conselho.saude.gov.br/docs/Reso196.doc>.  
BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. Investigação 
qualitativa em educação: uma introdução à 
teoria e aos métodos. Porto: Porto, 1994.  
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