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PLANO DE ENSINO 

 

DEPARTAMENTO: ENGENHARIA DE SOFTWARE 

 

DISCIPLINA: METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA                          SIGLA: 35MPC  

 

PROFESSOR: CÉLIO ANTONIO SARDAGNA 

E-MAIL: celio.cas2014@gmail.com 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 36 h  TEORIA: 36 h  PRÁTICA: -- 

 

CURSO(S): BACHARELADO EM ENGNHARIA DE SOFTWARE  

 

SEMESTRE: 2017/1                       PRÉ-REQUISITOS: não possui 

 

OBJETIVO GERAL DO CURSO: 

O Curso de Bacharelado em Engenharia de Software do CEAVI objetiva formar profissionais aptos a produzir sistemas 

de software de alta qualidade. Por alta qualidade, compreende-se softwares produzidos aplicando-se técnicas, métodos e 

ferramentas que permitam produzi-los como propriedades ergonômicas, funcionais, manuteníveis, seguros e de alto 

desempenho para as diversas áreas de negócio. Espera-se alcançar este objetivo por meio de uma formação que permita 

ao egresso desempenhar com plenitude suas atribuições profissionais com base em quatro pilares: competência técnica, 

multidisciplinaridade, postura ética e comportamento empreendedor. Objetiva-se, então, que o perfil adquirido pelo 

egresso, ao longo do curso, o capacite para o atendimento de uma demanda nacional e principalmente regional, de modo 

que este possa se integrar ao mercado de forma plena e atuando nas diversas áreas do mercado de software. 

 

EMENTA: 

Ciência e conhecimento científico. Metodologia científica de pesquisa. Classificação dos métodos de pesquisa. 

Classificação dos tipos de pesquisa. Organização e documentação de estudo. Tipologia de projeto de pesquisa. 

Elaboração de projetos de pesquisa. Análise e interpretações dos resultados de pesquisa. 

 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 

Aplicar as técnicas e processos utilizados pela ciência para formular e resolver de maneira sistemática problemas da 

aquisição objetiva do conhecimento. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA: 

- Possibilitar a distinção entre senso comum e conhecimento científico; 

- Aproximar os acadêmicos da rotina do pesquisador; 

- Apresentar os principais fundamentos para a redação científica. 

 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES: 

Nº Data Horário Conteúdo 

01 
23/02 20h40 – 22h20 Apresentação do professor e dos acadêmicos. Dinâmica em sala. Apresentação do plano 

de ensino e discussão. Metodologia avaliativa. Introdução à disciplina. 

02 02/03 20h40 – 22h20 O senso comum e o método científico. Leitura, discussão e apresentação do conteúdo.  

03 09/03 20h40 – 22h20 O perfil do pesquisador. O planejamento de uma pesquisa. Os diversos tipos de pesquisa. 

04 
16/03 20h40 – 22h20  O plágio, a citação direta, a paráfrase, a originalidade. O texto e a reflexão. O estudo e os 

diferentes métodos de estudo. A organização do estudo. 

05 
23/03 20h40 – 22h20 As citações no trabalho acadêmico. O uso da citação direta e da paráfrase. Citação longa e 

citação curta.  Elaboração de texto, efetuando citações. 

06 

 

 

30/03 

20h40 – 22h20 Primeira Avaliação – T1 – Produção textual - Elaboração de um texto dissertativo, a partir 

dos textos já estudados (Nota 1, equivalendo a 20% do total). OBS. – Correção do 

rascunho de modo individual, em sala-de-aula, para, depois, ser transcrito em folha 

própria, para fins de correção final e atribuição de nota. 



Nº Data Horário Conteúdo 

07 
 

06/04 

20h40 – 22h20 Os principais tipos de textos acadêmicos: o resumo, a resenha acadêmica, o artigo 

científico. Principais características de cada tipo de texto. 

08 
 

20/04 

20h40 – 22h20 Leitura de um texto (artigo/capítulo de um livro) da área de conhecimento da turma. 

Elaboração do resumo e da resenha, a partir desse texto. Correção prévia dos rascunhos de 

ambos os textos elaborados. 

09 

 

 

23/04 

 Aula a distância (sábado) - Transcrição, em folha própria, do resumo e da resenha, 

devidamente transcritos. Isso equivale à Segunda Avaliação – T2 – Produção textual - 

Produção de um resumo e de uma resenha acadêmica, a partir de texto lido e discutido 

(Nota 2, equivalendo a 20% do total). Apresentação dos textos ao grande-grupo.  

10 
 

27/04 

20h40 – 22h20 Início da apresentação do artigo e das suas características, partes, modelos, conteúdo, 

finalidade do artigo. A originalidade e a ética na elaboração de um artigo. 

11 
 

04/05 

20h40 – 22h20 Terceira Avaliação – P1, com questões objetivas e dissertativas. (Nota 3, equivalendo a 

20% do total). Conteúdo: Apostilas que tratam da Linguagem, Funções da linguagem e 

Plágio e citações. 

12 

 

 

11/05 

20h40 – 22h20 Trabalho grupal. Divisão da sala em grupos para estudo de uma obra que trata dos projetos 

científicos e da elaboração de trabalhos científicos. Para cada equipe, entregar-se-á um 

capítulo dessa obra. O grupo efetuará a leitura e preparará uma apresentação em forma de 

seminário. 

13 
18/05 20h40 – 22h20 Apresentação do seminário, em grupo. Quarta Avaliação: Seminário – S1. (Nota 4, 

equivalendo a 20% do total). 

14 
25/05 20h40 – 22h20 A pesquisa científica, os resultados e a interpretação de dados e resultados de uma 

pesquisa científica. Estudos teóricos acerca do tema. 

15 
01/06 20h40 – 22h20 Artigo científico: os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Planejamento do 

artigo científico: seleção de tema. Esquematização da justificativa, questionamentos, 

objetivos e seleção de bibliografia. 

16 
08/06 20h40 – 22h20 Continuidade da elaboração do artigo. Revisão da parte elaborada e orientação para a 

continuidade. 

17 
23/06 20h40 – 22h20 Revisão da parte elaborada e orientação para a continuidade e finalização. Explicações 

acerca da apresentação. 

18 
29/06 20h40 – 22h20 Apresentação do artigo ao grande-grupo. Apresentação ao grande-grupo - Quinta 

Avaliação: Seminário – S2. (Nota 5, equivalendo a 20% do total). 

19 06/07 20h40 – 22h20 Exame Final. 

 

METODOLOGIA PROPOSTA: 

O programa de ensino será desenvolvido com base em: aulas teórico-práticas; leituras e produção textual; atividades 

individuais e em grupo; exposição dialogada, discussão e problematização dos assuntos, trabalhos em grupos, utilização 

diversificada de recursos didáticos e audiovisuais, objetivando a construção de espaços potenciais de ensino-

aprendizagem. 

 

AVALIAÇÃO: 
A avaliação do acadêmico será obtida por: Nota 1 + Nota 2 + Nota 3 + Nota 4 + Nota 5, todos os itens com o mesmo 

peso. Avaliação 1 – T1: Produção textual; Avaliação 2 – T2: Produção Textual; Avaliação 3 – P1: Prova com questões 

objetivas e dissertativas; Avaliação 4 – S1: Seminário sobre obra de metodologia e Avaliação 5 – S2: Seminário de 

apresentação do artigo. Cada uma das notas – de zero a dez – equivalerá a 20% do total. A recuperação paralela ocorrerá 

por meio de reelaborações textuais (no caso de produções textuais)  e por meio do reestudo dos assuntos e prova 

de recuperação (no caso de prova escrita). 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

BORSZCZ. Iraci et al. Manual para elaboração de trabalhos acadêmicos da UDESC (padrão ABNT): trabalho de 

conclusão de curso e relatório de estágio. 4. ed. Florianópolis: UDESC, 2014. Disponível em:  

http://www.udesc.br/arquivos/id_submenu/6/manual_a4___versao_abnt.pdf 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. Nº de chamada: 300.72 

G463m 

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012. Nº de chamada:  

300.72 R524p 
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http://www.udesc.br/arquivos/id_submenu/6/manual_a4___versao_abnt.pdf


NETTO, Alvim Antônio de Oliveira. Metodologia da pesquisa científica: guia prático para apresentação de trabalhos 

acadêmicos. 3. ed. Florianópolis: Visual Books, 2008. Nº de chamada:  001.42 O48m 

OTANI, Nilo; FIALHO, Francisco Antonio Pereira. TCC: métodos e técnicas. 2. ed. Florianópolis: Visual Books, 2011. 

Nº de chamada:  001.42 S729t 

RAMOS, Paulo. RAMOS, Magda Maria. Os caminhos metodológicos da pesquisa: da educação básica ao doutorado. 

Blumenau: Odorizzi, 2006. Nº de chamada:  001.42 R175c. 

 


