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Plano de Curso

Turma: DAE01196 - METODOLOGIA CIENTÍFICA (40h) - Turma:
01 (2021.1)

Horário: 2T12

Pré-Requisitos: ( ( DAE01192 ) )

Ementa:

A ciência e do método científico. Conceito e tipos de
pesquisa: pesquisa Métodos quantitativos e qualitativos. A
observação assistemática, sistemática e experimental.
Hipóteses: conceituação, tipos e qualidades. Variáveis: em
relação ao mesmo e a outros fenômenos, tipos e relações
entre elas. Experimentação, indução, análise e síntese, leis
e teoria. Procedimentos de uma investigação. A escolha do
assunto. Formulação do problema. Estudos exploratórios.
Coleta, análise e interpretação de dados. Estruturação de
um projeto de pesquisa. A organização e a redação.
Apresentação de pesquisas e trabalhos científicos.
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Matrícula Docente(s)
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Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:

O conteúdo será ministrado por meio de aulas expositivo-dialogadas, procurando desenvolver o raciocínio
lógico das tarefas propostas, mostrando a evolução dos trabalhos e a importância de cada tópico no
processo de construção do conhecimento. Atividades realizadas em grupos e individualmente, com
discussão dos pontos em controvérsia e buscando sempre que possível a participação de todos. Aulas
práticas com exercícios, que se constituirão na aplicação de métodos descritos na teoria, através de
resolução propostos em classe com softwares livres. Utilização de estratégias de ensino, como:
tempestade cerebral; mapa conceitual; lista de discussão por meios informatizados; grupos de
verbalização e observação; estudo de caso; fórum de discussão e debates; exposição e visitas e
atividades orientadas. Tendo em vista a pandemia do COVID-19, nossos encontros ocorrerão totalmente
de modo remoto, utilizando aulas síncronas via Google Meet e aulas assíncronas. Cada aula será
validada por meio da realização de atividades estabelecidas (flexíveis), tem por objetivo fixar conteúdos
apresentados. As aulas serão síncronas ou assíncronas não significa que uma elimina a outra. Por
exemplo, marca-se uma videoconferência com os alunos (momento síncrono), mas as atividades que os
educandos vão realizar possui um prazo de entrega e cada um faz no seu tempo (momento assíncrono).

Procedimentos de Avaliação
da Aprendizagem:

A avaliação será realizada através de trabalhos e uma avaliação.
 
Avaliação = 10;
Trabalhos = 10;
 
Média Final = 0,5 ((avaliação) + 0,5((trabalhos)/4);
 
Critérios de Aprovação:
Frequência às aulas maior que 75%;
Se a média final (média aritmética simples) for igual ou maior que 6 o aluno estará aprovado, conforme
regimento interno da UNIR. Caso contrário, o aluno poderá fazer a prova de repositiva.
 
Avaliação Repositiva no dia de aula síncrona (21 de março de 2022). Esta prova tem por finalidade
substituir a avaliação. Tal prova engloba todo o conteúdo lecionado durante o curso. Alunos que por
motivo de doença ou força maior faltarem às avaliações poderão, mediante uma declaração justificando a
falta, fazer uma avaliação complementar em substituição à mesma. Cabe lembrar que a não realização
de qualquer avaliação implica em nota igual a zero na mesma. Também servirá de critério de avaliação a
participação em sala de aula e a assiduidade.
 
Informações complementares:
O material para as aulas será disponibilizado digitalmente na plataforma do SIGAA, via e-mail ou caso
necessário de modo impresso.

Horário de Atendimento: Qualquer momento pelo e-mail: feksa@unir.br

Cronograma de Aulas

Início Fim Descrição

22/11/2021 22/11/2021 Aula introdutória (síncrona)

29/11/2021 29/11/2021 Como progredir na aquisição de conhecimento (síncrona)

06/12/2021 06/12/2021 Plataformas de pesquisas e ferramentas (síncrona)

07/12/2021 07/12/2021 Trabalho (Assíncrona) - Aula Extra [Adicional]

13/12/2021 13/12/2021 A observação assistemática, sistemática e experimental (síncrona)

20/12/2021 20/12/2021 Considerações metodológicas sobre projetos de pesquisa (síncrona)

27/12/2021 27/12/2021 Hipóteses: conceituação, tipos e qualidades (assíncrona)

28/12/2021 24/01/2022 Trabalho (Assíncrona) - Aula Extra [Adicional]

31/01/2022 31/01/2022 A escolha do assunto. Formulação do problema (síncrona)

07/02/2022 07/02/2022 Estudos exploratórios. Coleta, análise e interpretação de dados / PROVA (síncrona)

14/02/2022 14/02/2022 Experimentação, indução, análise e síntese, leis e teoria (síncrona)

15/02/2022 15/02/2022 Trabalho (Assíncrona) - Aula Extra [Adicional]

21/02/2022 21/02/2022 Trabalho em sala com as plataformas de pesquisas e ferramentas (síncrona)

28/02/2022 28/02/2022 LaTeX (síncrona)

07/03/2022 07/03/2022 Estruturação de um projeto de pesquisa. Utilizando o Overleaf (síncrona)

08/03/2022 08/03/2022 Trabalho (Assíncrona) - Aula Extra [Adicional]

14/03/2022 14/03/2022 Concepções errôneas e controvérsias: questões metodológicas (síncrona)

21/03/2022 21/03/2022 Orientações para apresentação formal de projetos utilizando o Overleaf (síncrona)

28/03/2022 28/03/2022 Repetitiva (síncrona)

Avaliações

Data Hora Descrição

03/12/2021 2T12 1ª Avaliação

21/03/2022 2T12 2ª Avaliação
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Referências Básicas

Tipo de Material Descrição

Livro Fundamentos de metodologia científica teoria da ciência e prática da pesquisa

Livro A Ciência como atividade humana/

Livro Metodologia da pesquisa em ciências sociais um tratamento conceitual

Livro Metodologia científica caderno de textos e técnicas

Livro A arte de pesquisar como fazer pesquisa qualitativa em ciências sociais
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