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Tipo  
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Carga Horária  

4 horas semanais em 6 semanas. 

 

Ementa 

Ciência e pesquisa à luz de reflexões da Filosofia. Causalidade, reducionismo, elaboração de modelos e 

hipóteses. O que é pesquisa? Porque pesquisar, natureza teórico-prática, tipos de pesquisa e classificações. 

Métodos científicos dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo, dialético e fenomenológico. Tipos de textos 

acadêmicos. As etapas e o planejamento da pesquisa. Pré-projeto da dissertação. Fontes de consulta para 

forma. Estrutura de uma dissertação ou artigo científico. Elementos de uma dissertação. Elementos de um 

artigo científico. Estudos de caso para análise crítica. 

Técnicas de suporte à pesquisa: planejamento de experimentos, estudos de caso, survey 
(técnicas de interdependência e de dependência), entre outras (nesta sessão, cada aluno é 
motivado a utilizar como estudo de caso artigos relacionados à técnica de pesquisa que mais se 
adequa a seu trabalho). Técnicas numéricas e de simulação aplicadas na pesquisa científica. 
Principais métodos, adequação aos objetivos e orientação sobre seleção, hipóteses, 
implementação e descrição de resultados. Estudos de caso para análise crítica. 
 

Summary 

Science and research in the light of Philosophical reflections. Causality, reductionism, elaboration of 

models and hypotheses. What is research? Why research, theoretical-practical nature, types of research and 

classifications. Scientific methods deductive, inductive, hypothetical-deductive, dialectical and 

phenomenological. Types of academic texts. The steps and the planning of the research. Pre-project of the 

dissertation.  Sources of consultation for form. Structure of a dissertation or scientific article. Elements of a 

dissertation. Elements of a scientific article. Case studies for critical analysis. 

Research support techniques: experiment planning, case studies, survey (interdependence and dependency 

techniques), among others (in this session, each student is motivated to use as a case study articles related 

to the research technique which most suits your work). Numerical and simulation techniques applied in 

scientific research. Main methods, suitability to objectives and orientation on selection, hypothesis, 

implementation and description of results. Case studies for critical analysis. 

 

 

Objetivo  

Apresentar as metodologias aplicadas na elaboração de documentos científicos, abordando desde o 

planejamento da pesquisa até a publicação da dissertação, artigos científicos, apresentações orais, pôsteres, 

etc. 

 

Metodologia Adotada 

Aulas expositivas dialogadas envolvendo: i) discussões teóricas; ii) discussão crítica de exemplos e estudos 

de caso. É utilizada projeção de slides (com datashow). 

Notas de aula e todo o material de suporte são previamente disponibilizados em ambiente virtual (Moodle). 

Leituras são propostas e motivadas fora de sala de aula. 

 

Recursos necessários 

Sala de aula contendo: i) quadro branco; ii) microcomputador; iii) datashow. 

 

Programa para 6 semanas (*2 semanas por mês para permitir as leituras e reflexões propostas) 

 

1) Ciência e pesquisa à luz de reflexões da Filosofia. Causalidade, reducionismo, elaboração de modelos e 



hipóteses. 

2) O que é pesquisa? Por que pesquisar, natureza teórico-prática, tipos de pesquisa e classificações. 

Métodos científicos dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo, dialético e fenomenológico. Tipos de textos 

acadêmicos. As etapas e o planejamento da pesquisa. Pré-projeto da dissertação. 

3) Fontes de consulta para forma. Estrutura de uma dissertação ou artigo científico. Elementos de uma 

dissertação. Elementos de um artigo científico. Estudos de caso para análise crítica. 

4) Redação científica: considerações gerais, motivação, preparando-se para redigir, recomendações para 

redação, a estrutura de textos e documentos científicos em geral, autoavaliação. 

5) Técnicas de suporte à pesquisa: planejamento de experimentos, estudos de caso, survey (técnicas de 

interdependência e de dependência), entre outras. (nesta sessão, cada aluno é motivado a utilizar como 

estudo de caso artigos relacionados à técnica de pesquisa que mais se adequa a seu trabalho) 

6) Técnicas numéricas e de simulação aplicadas na pesquisa científica. Principais métodos, adequação aos 

objetivos e orientação sobre seleção, hipóteses, implementação e descrição de resultados. Estudos de caso 

para análise crítica. 

 

Método de Avaliação  

 

Avaliação consiste na entrega do pré-projeto da dissertação, já no padrão ABNT e da Instituição (Manual 

para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos e Científicos do Centro Universitário da FEI), incluindo título, 

resumo, sumário, introdução e objetivos, revisão preliminar da literatura, metodologia e plano de trabalho. 

Este documento é entregue na última aula do curso e é avaliado pelo respectivo orientador e pelo 

coordenador da disciplina. 

A nota final do pré-projeto, consideradas faixas de desempenho, suporta os conceitos A, B, C ou R 

(reprovado). 
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