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PLANO DE ENSINO 
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DISCIPLINA: Metodologia de pesquisa                                                              SIGLA: MEP 
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CARGA HORÁRIA TOTAL: 36h               
 
CURSO: Engenharia Sanitária 
 
SEMESTRE/ANO: 2013/1                           PRÉ-REQUISITOS:  
 
OBJETIVO GERAL DO CURSO: O curso tem como objetivo formar profissionais da engenharia 
habilitados à preservação, ao controle, à avaliação, à medida e à limitação das influências negativas 
das atividades humanas  sobre  o  meio  ambiente,  de  modo  a  atender  as necessidades  de  
proteção  e  utilização  dos  recursos  naturais  de  forma  sustentável,  aliando novas metodologias e 
tecnologias na exploração, uso e tratamento da água, nos projetos de obras  de  saneamento,  que  
envolvem  sistemas  de  abastecimento  de  água,  sistemas  de esgotamento  sanitário,  sistemas  de  
limpeza  urbana,  bem  como  no  desenvolvimento  de políticas  e  ações  no  meio  ambiente  que  
busquem  o  monitoramento,  o  controle,  a recuperação e a preservação da qualidade ambiental e 
da saúde pública. 
 
EMENTA: Ciência: senso comum e ciência; tipos de conhecimento; método científico; ciência e 
espírito científico. Introdução ao planejamento da pesquisa científica (finalidades, tipos, etapas, 
projeto e relatório). Orientação para apresentação pública de trabalhos de pesquisa. Introdução ao 
estudo da elaboração de monografias e textos científicos. 
 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: Proporcionar os fundamentos de metodologia de 
pesquisa e do trabalho acadêmico para que os alunos possam planejar, avaliar, interpretar e redigir 
trabalhos científicos. 
 
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 DE ATIVIDADES: 
 



Data 
22/02 
 
 
01/03 
08/03 
15/03 
22/03 
05/04 
12/04 
 
19/04 
26/04 
03/05 
 
10/05 
17/05 
24/05 
31/05 
07/06 
14/06 
21/06 
28/06 
05/07 

Horário 
16:10-17:50 
 
 
16:10-17:50 
16:10-17:50 
16:10-17:50 
16:10-17:50 
16:10-17:50 
16:10-17:50 
 
16:10-17:50 
16:10-17:50 
16:10-17:50 
 
16:10-17:50 
16:10-17:50 
16:10-17:50 
16:10-17:50 
16:10-17:50 
16:10-17:50 
16:10-17:50 
16:10-17:50 
16:10-17:50 

Conteúdo 
Apresentação do plano de ensino (conteúdos, metodologia e sistema de 
avaliação). 
1. Fundamentos de pesquisa 
1.1 Senso comum e método científico 
1.2 Processo de pesquisa 
1.3 Planejamento e elaboração de um projeto de pesquisa 
1.4 Técnicas de pesquisa 
1.4 Técnicas de pesquisa 
Avaliação escrita1 
2. Redação de trabalhos acadêmicos 
3.1 Resumo e resenha crítica 
3.2 Fichamento e relatório 
3.3 Artigo científico 
3.4 Trabalho de conclusão de curso (TCC) 
3.4.1 Elementos pré-textuais 
3.4.2 Elementos textuais e pós-textuais 
3.4.3 Orientações para a elaboração de referências 
Monitoria dos artigos científicos. Aula à distância. 
3.4.4 Uso de citações 
3.4.5 Apresentação gráfica 
Avaliação escrita 2 
Entrega e socialização dos artigos científicos 
Exame. 

 
METODOLOGIA PROPOSTA: Aula expositiva; Estudo de texto seguido de discussão e/ou 
atividades; Recursos de vídeo. 
 
AVALIAÇÃO: P1 (30%); P2 (30%); T (30%); L (10%). 
 
Obs: A avaliação “L” se refere à realização de atividades e exercícios em sala, com ou sem aviso 
prévio. O “T” se refere à elaboração de um artigo científico. 
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