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OBJETIVO GERAL DO CURSO: Formar profissionais habilitados ao exercício da 
profissão contábil, com senso de responsabilidade, competência, criatividade, ética e 
iniciativa, capacitados a administrar informações, assessorando as organizações nas 
tomadas de decisões estratégicas.  
 
EMENTA: Tipos de conhecimentos; organização do trabalho científico; projeto de 
pesquisa; classificação das pesquisas; (com base no objetivo, nos procedimentos, 
quantitativa e qualitativa) elaboração do projeto compreendendo a definição do tema, 
pesquisa e operacionalização na consecução das etapas do projeto. 
 
 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: Desenvolver a atitude científica através de 
estudos acerca dos aspectos fundamentais que embasam a Metodologia Científica 
habilitando para a elaboração de um projeto de pesquisa para o Trabalho de Conclusão. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA:  
Compreender os princípios de Metodologia Científica 
Conhecer as áreas de Pesquisa do Curso. 
Exercício da escrita como elemento constitutivo da produção e expressão do conhecimento. 
Utilizar as normas científicas para apresentar o projeto de pesquisa. 
 
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 
Data Horário Conteúdo 
24/07/2012 20h-40h 

22h e 20 
min 

Planejamento do Trabalho de Pesquisa: entrega do material e 
acordos gerais. 
O manual e entrega dos textos acadêmicos e a relação com o 



 Trabalho de graduação. Versão (2011) 
 

 
31/07/2012 

20h-40h 
22h e 20 
min 

 Tipos de conhecimentos. 
Áreas de pesquisa em Ciências Contábeis: sites seguros e 
material impresso. Fontes de informação disponíveis: acervo 
bibliográfico e rede/Internet. 
 

 
07/08/2012 
 
 

20h-40h 
22h e 20 
min 

Trabalho 1: Identificar e resumir pelo menos dois trabalhos de 
pesquisa veiculados na mídia e em comunicações científicas. 

14/08/2012 20h-40h 
22h e 20 
min 

Projeto: Os passos do projeto de conclusão – tema, problema, 
objetivos, justificativa, hipótese.  

 
21/08/2012 
 

20h-40h 
22h e 20 
min 

Projeto: Os passos do projeto de conclusão – tema, problema, 
objetivos, justificativa, hipótese. 

 
28/08/2012 
 

20h-40h 
22h e 20 
min 

 
Trabalho 2: como construir hipóteses. Gil, (2006) 
 

 
04/09/2012 
 

20h-40h 
22h e 20 
min 

Projeto: métodos e técnicas aplicadas em ciências contábeis: 
Observação, Questionários, Entrevistas, Checklist, formulários. 

 
11/09/2012 
 

20h-40h 
22h e 20 
min 

Avaliação 1: pré-projeto até a justificativa (tema, problema, 
objetivo geral e específicos, hipótese e justificativa) 
 

 
18/09/2012 
 

20h-40h 
22h e 20 
min 

Projeto e a metodologia: métodos e técnicas aplicadas em 
ciências contábeis: Observação, Questionários, Entrevistas, 
Checklist, formulários. 

25/09/2012 20h-40h 
22h e 20 
min 

Trabalho 2: os métodos e técnicas aplicadas em ciências 
contábeis relacionadas com a escolha do tema.  

02/10/2012 20h-40h 
22h e 20 
min 

Partes do projeto: base teórica, função e a finalidade das 
citações. 

09/10/2012 20h-40h 
22h e 20 
min 

Trabalho 3: A análise e interpretação dos dados conforme 
Oliveira Netto. 
Seminário interno  

16/10/2012 20h-40h 
22h e 20 
min 

Projeto: Análise e interpretação dos dados: Análise de 
conteúdo, Análise o discurso, Análise descritiva 
 

23/10/2012 20h-40h 
22h e 20 
min 

Projeto: Análise e interpretação dos dados: Análise de 
conteúdo, Análise o discurso, Análise descritiva 

30/10/2012 20h-40h 
22h e 20 
min 

Avaliação 2: pré-projeto com todos os itens mencionadas na 
avaliação anterior, a metodologia, e no mínino cinco páginas de 
base teórica e as referências utilizadas até o momento. 

06/11/2012 20h-40h 
22h e 20 
min 

Conclusão e referências: função e itens obrigatórios. 
Relatórios – tipos e finalidades 



13/11/2012 20h-40h 
22h e 20 
min 

 
Revisão dos projetos em seminário  

20/11/2012 20h-40h 
22h e 20 
min 

 
 Avaliação 3: Entrega do projeto completo conforme 
orientações. 

27/11/2012 20h-40h 
22h e 20 
min 

Orientação em grupos: revisão 

04/12/2012 20h-40h 
22h e 20 
min 

 
Exame 

METODOLOGIA PROPOSTA: 
Aula expositiva,  
Utilização do laboratório para tenham oportunidade de pesquisar e escrever,  
Uso de multimídia. Textos.  
Trabalhos em grupos objetivando socializar os conhecimentos já adquiridos. 
Estimular a escrita como elemento constitutivo da produção e expressão do 
conhecimento. 
 
AVALIAÇÃO: 
A avaliação constará dos instrumentos, abaixo descritos: 
 
Individual: Assiduidade, participação nas discussões e debates realizados em sala, 
entrega do material solicitado. 
Elaboração dos passos do projeto de pesquisa.  
Apresentação no seminário do trabalho proposto no projeto.  
 
Critérios de avaliação nas produções escritas: os pontos contemplados do projeto, 
utilização das normas científicas para entrega dos textos acadêmicos, coerência, coesão 
e argumentação no texto.  

 
Avaliação dos trabalhos e projetos: o trabalho 1: (5%) trabalho 2: (5%) trabalho 3 (10%) 
primeira parte do projeto (15%) segunda, (25%),  O projeto será considerado 40% da 
média final. 
 
BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL:  
 
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 
elaboração de trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
BACHELARD, G. A formação do espírito científico: contribuição para uma 
psicanálise do conhecimento. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996 
 
MÁTTAR NETO, João Augusto. Metodologia científica na era da informática. São 
Paulo: Saraiva, 2008.  



 
OLIVEIRA NETTO, Alvim Antônio de; MELO, Carina de. Metodologia da pesquisa 
científica: guia prático para a apresentação de trabalhos acadêmicos. 3.ed. rev. e atual. 
Florianópolis: Visual Books, 2008. Número de Chamada: 001.42 O48m 3.ed 
 
BIBLIOGRAFIA DE APOIO: 
 
 
BEUREN, Ilse Maria de,  (org) LONGARAY, André Andrade; RAUPP, Fabiano 
Maury; SOUSA, Marco Aurélio Batista de; COLAUTO, Romualdo Douglas; 
PORTON, Rosimere Alvezs de Bona;  Como elaborar trabalhos monográficos em 
contabilidade: teoria e prática. 3ª Ed. 5.reimp. São Paulo: Atlas, 2010.  
 
MARTINS, Gilberto de Andrade, Theófilo Carlos Renato. Metodologia da 
investigação científica para ciências sociais aplicadas 2 ed, São Paulo: Atlas, 2009. 
 
RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: métodos e técnicas 3ª Ed São Paulo: 
Atlas, 2008. 
 
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: 
Cortez, 2007. 
 
RAMOS, P. Os caminhos metodológicos da pesquisa: da educação básica ao 
doutorado. Blumenau: Odorizzi, 2005. 
 
THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. 15ª ed., São Paulo: Cortez: Autores 
Associados, 2007. 
 
 
 
 
Publicações on-line: 
 
CNPq - Conselho Nacional de Pesquisa 
 http://www.cnpq.br 
 
 Portal brasileiro de informação científica 
 http://www.periodicos.capes.gov.br/ 
 
Portal brasileiro de pesquisa 
http://www.prossiga.br/ 
 
Manual de Entrega dos trabalhos acadêmicos da UDESC  
www.udesc.br ou www.profeliana.com.br 
 
 
 
 


