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P L A N O D E D I S C I P L I N A 

 
 

Curso 
DISCIPLINA 

Licenciatura em Química (N) METODOLOGIA CIENTÍFICA 
 

C.H/AULA.  C.H. SEMANAL Série ANO/EXERCÍCIO 

30/40 02 SUPERIOR 2017.1 
 

OBJETIVOS 

Compreender e aplicar os princípios da metodologia científica em situações de 
apreensão, produção e expressão do conhecimento no cotidiano universitário. 
 Conhecer os tipos de conhecimento humano; 
 Exercitar a composição de trabalho acadêmico incluindo citações e referências; 
 Reconhecer a leitura acadêmica: sublinhamento, esquema e resumos e resenha; 
 Vivenciar as práticas de relatório, seminário e artigo científico; 
 Conhecer os princípios da pesquisa. 
 

 EMENTA 

Conhecimento e seus níveis. Leitura analítica. Documentos, anotações e fichamento. 

Organização do trabalho acadêmico. Normas da ABNT. Relatório e artigo científico. 

Noções gerais de pesquisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

             UNIDADE I  

 Os tipos de conhecimento humano; 

 Composição de trabalho acadêmico; 

 Citações e referências ; 

 Leitura acadêmica: sublinhamento, esquema e resumos (filmografia); 

 Resenha; 
 
UNIDADE II  

 Relatório; 

 Seminário; 

 Artigo científico; 

 Princípios da pesquisa. 
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RECURSOS DIDÁTICOS 

 Quadro – pincéis coloridos; 

 Artigos científicos, livros; 

 Recursos audiovisuais diversos: projetor multimídia; TV; vídeos, etc. 

 Estudo teórico para temas propostos; atividades individuais e coletivas; visitas para diagnóstico do 
campo profissional; apresentação de seminários com uso de recursos audiovisuais; relatórios com 
domínio de linguagem técnico-científica;oportunidade de experimentação dos conteúdos 
vivenciados na prática escolar. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será processual e terá caráter diagnóstico e formativo possibilitando ao aluno identificar e 

valorizar suas aquisições, identificar e superar suas dificuldades. A avaliação incluirá o uso de 

procedimentos e instrumentos que possibilitem a verificação da aprendizagem dos alunos. Na avaliação da 

aprendizagem devem ser considerados os seguintes aspectos: domínio do conteúdo, clareza nas 

informações/argumentações, concatenação das ideias, capacidade de síntese, coerência na 

apresentação de ideias e argumentos, senso crítico, pertinência nas ideias e argumentos 

REFERÊNCIAS 

Base 
ANDRADE, M.M.  Introdução à metodologia do trabalho científico.  10. ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas 2000 

MARCONI, M; LAKATOS, E.M. Metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2000 

 
Textos complementares: 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e documentação – 

projeto de pesquisa – Apresentação. ABNT BNB 15287:2005. Rio de Janeiro: ABNT, 

dez. 2005. Válida a apartir de 30.01.2006. 

______.  Informação e documentação -  Trabalhos acadêmicos – Apresentação. ABNT 

NBR 14724:2005. 2. Ed. Rio de janeiro: ABNT, dez. 2005. Válida a partir de 30.01.2006 

______. Informação e documentação – Referências – Elaboração. NBR 6023:2002. 

Rio de Janeiro, ABNT, ago, 2002. 
______. Informação e documentação – Citações em documentos – Apresentação. NBR 10520:2002. Rio 

de Janeiro:ABNT, maio 2003 

Documento reformulado com o objetivo de atender nova matriz curricular 
 
 

 

 
 

 
 


