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EMENTA 

A problemática do conhecimento. Conhecimento popular/ conhecimento científico. Conhecimento científico  

Características.  Projeto de pesquisa.  Noções preliminares.  Estruturação do projeto.  Relatório de pesquisa.  

Estrutura do relatório.  O trabalho monográfico.  Conceito.  Características.  Estrutura:  introdução,  

desenvolvimento e conclusão. 
 

 

OBJETIVO 

GERAL:  

Compreender e aplicar os princípios de  metodologia  da  pesquisa  em  situações  de  apreensão,  produção  

e expressão  do  conhecimento  no  fazer  acadêmico.  Supondo-se a partir deste possa contribuir no 

processo de desenvolvimento do aluno na pesquisa. 

 

ESPECÍFICOS:  

  Conhecer os fundamentos da construção do conhecimento científico; 

  Compreender sobre os métodos científicos e suas implicações para a ciência; 

  Construir conceitos básicos para a elaboração da pesquisa científica e suas implicações para o mundo 

acadêmico; 

  Estimular competências quanto a construção do texto científico, suas normatizações e implicações quanto à 

divulgação científica. 

PROGRAMA 

   A problemática do conhecimento. Conhecimento popular/conhecimento científico.  Conhecimento 

científico – características.  

  Projeto de pesquisa. Noções preliminares.  

  Estruturação do projeto.  

  Relatório de pesquisa. Estrutura do relatório.  

  O trabalho monográfico. Conceito. Características. Estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. 

  Composição e apresentação de pôsteres e comunicações orais 
 

 

METODOLOGIA 

As aulas serão por meio de metodologias ativas, sendo a base composta pelo Ensino Híbrido (Blended 
Learning), que é a mistura de  elementos do ensino online com a sala de aula tradicional,  bem como outras 
metodologias ativas como: Peer  Instruction,  Sala  de  Aula  invertida,  todos  mediados  por  objetos  de  
aprendizagem,  além  de  momentos  de construção de projetos de pesquisa. 

 



 

RECURSOS DIDÁTICOS 

- TV; 

- Notebook; 

- Internet; 

- Laboratório de Informática; 

- Rede Social Educativa Gogle Classroom; 

- Objetos de Aprendizagem (Kahoot, dentre outros.) 

- Celulares; 

- Livros impressos e digitais; 

- REA (recursos educacionais abertos); 

 

 

 

INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação acontecerá pelos seguintes  instrumentos:  observação,  avaliação  escrita,  participação  nas  

atividades  propostas (em sala e online) e construção de Projeto de pré-pesquisa. 
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