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OBJETIVO GERAL DO CURSO: o curso objetiva formar profissionais críticos, criativos, investigativos, 
éticos e empreendedores, capacitados a atuar em ambientes de informática, no desenvolvimento, análise, 
implementação, gerenciamento, gestão de contratos, modelação e gestão de projetos e soluções apoiadas 
em tecnologias de informação (computador e comunicação), dados sistemas que abordam processos 
administrativos e de negócios das organizações.  
 

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. Elaboração de textos científicos 
com padrões da ABNT. 

 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: Compreender e aplicar os princípios da metodologia científica em 
situações de apreensão, produção e expressão do conhecimento no fazer Universidade. Supondo-se a 
partir deste possa contribuir no processo de adaptação do estudante, integrando-o à Universidade, 
minimizando suas dificuldades e apreensões quanto à forma de estudar.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS/DISCIPLINA:  
 
Identificar a metodologia de pesquisa  
Conhecer as áreas de Pesquisa do Curso. 
Compreender o exercício da escrita como elemento constitutivo da produção e expressão do conhecimento. 
Utilizar as normas científicas para apresentar trabalhos e textos acadêmicos. 
Compreender os princípios de Metodologia Científica e utilizar o Manual de trabalhos acadêmicos. 
  
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 
Data Horário Conteúdo 

1- 20/02/2013 18hmin-50h 
20h e 30 min 

Apresentação de todos os acadêmicos e informações gerais. 
Indicações dos textos iniciais e acordos didáticos. 
 

2 27/02/2013 18hmin-50h 
20h e 30 min 

A Universidade no contexto atual: função social estrutura e 
histórico. 
Etiqueta em enviar e-mails. Manual de entrega de trabalhos 
acadêmicos. 

3 06/03/2013 18hmin-50h 
20h e 30 min 

A ciência:  
- Senso comum e ciência: tipos de 

conhecimento 



4 -13/03/2013 18hmin-50h 
20h e 30 min 

Trabalho 1: - A atitude científica- Fontes de informação 
disponíveis:  
acervo bibliográfico e rede/Internet.  

5- 20/03/2013 
 

18hmin-50h 
20h e 30 min 

- Método científico, ciência e espírito científico: finalidade do 
trabalho acadêmico, manual de entrega de trabalho acadêmicos;  

6- 27/03/2013 18hmin-50h 
20h e 30 min 

Fontes de informações disponíveis: acervo bibliográfico e rede 
internet 
  

7- 03/04/2013 
8- 10/04/2013 
 
 

18hmin-50h 
20h e 30 min 

Ciência e espírito científico: 
- Introdução ao estudo da elaboração de textos científicos: 
métodos científicos, técnicas e senso crítico. Artigos: tipos,  
passos para entrega do artigo (normas e sequência). A 
linguagem e sua função 

9- 17/04/2013 18hmin-50h 
20h e 30 min 

- identificar as diferentes modalidades de pesquisa em 
investigações veiculadas na mídia. 
Trabalho 2: Entrega da primeira versão do artigo – virtual  
Prova 1-  

 
10- 24/04/2013 

 
18hmin-50h 
20h e 30 min 

Organização do trabalho acadêmico: estrutura e 
apresentação 
Tipos de textos científicos, Artigos: passos para entrega do 
artigo (itens do artigo: introdução, objetivos, justificativa, base 
teórica, metodologia, análise dos dados, conclusão e 
referências.) 

11- 08/05/2013 18hmin-50h 
20h e 30 min 

Semana de sistemas de informação  
 

13-15/05/2013 18hmin-50h 
20h e 30 min 

Elaboração de textos científicos com padrões da ABNT. 
Tipos de textos científicos, Artigos: passos para entrega do 
artigo (itens do artigo: introdução, objetivos, justificativa, base 
teórica, metodologia, análise dos dados, conclusão e 
referências.) 

14-17/05/2013 9h30min 
11h20min 

Trabalho 3: revisão e entrega da segunda versão do artigo 
 

14-22/05/2013 
 
 

18hmin-50h 
20h e 30 min 

Tipo e Classificação de pesquisa: os métodos e técnicas  

15-05/06/2013 18hmin-50h 
20h e 30 min 

Pesquisa: finalidade, tipos de pesquisa e etapas. 
Prova 2 

16-17/06/2013 9h30min-
11h20min 

Trabalho 4: resumo conforme orientações  

17-12/06/2013 18hmin-50h 
20h e 30 min 

Revisão: prova e artigo  
Trabalho5: entrega versão final do artigo 

18-19/06/2013 18hmin-50h 
20h e 30 min 

Introdução ao planejamento da pesquisa científica: tipos de 
finalidade de relatórios  

19-26/06/2013 18hmin-50h 
20h e 30 min 

Noções de seminário: itens obrigatórios que constam na 
sugestão de elaboração; 

20- 03/07/2013 18hmin-50h 
20h e 30 min 

 
EXAME 

 
METODOLOGIA PROPOSTA: 
Aula expositiva 
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, 
Seminário de leituras. (resumos de textos previamente selecionados) 
Leitura de textos afins, 
Elaboração de resumos, 
Elaboração de um artigo. 
 



 
AVALIAÇÃO: 
A avaliação constará dos instrumentos, abaixo descritos: 
 
Em grupo – Elaboração de um seminário interno: organização, apresentação do tema em slides.  
Individual: Participação nas discussões e debates realizados em sala. 
Elaboração de: título, resumo, introdução, base teórica, metodologia, análise dos dados, conclusão e referências, 
conforme os critérios abaixo de avaliação.  
 

Critérios de avaliação nas produções escritas: os pontos contemplados do artigo, utilização das normas 
científicas para entrega dos textos acadêmicos, coerência, coesão e argumentação no texto.  
 
 Os trabalhos solicitados: 2 provas (15% cada)  trabalho 1 (5%), trabalho 2 (10%),  trabalho 3: (10%), trabalho 4: 
(10%) trabalho 5: (10%) Já, o artigo final será considerado 25% da média final. 
 
BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL:  
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 
trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
MÁTTAR NETO, João Augusto. Metodologia cientifica na era da informática. São Paulo: Saraiva 2007. 
Número de Chamada: 001.42 M435m 
 
OLIVEIRA Netto, Alvim Antonio de. Metodologia da pesquisa científica: guia prático para apresentação de 
trabalhos acadêmicos. 2ª ed Florianópolis: visual books, 2008. 
 
 
BIBLIOGRAFIA DE APOIO: 
 
BEUREN, Ilse Maria (org.) Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: teoria e prática. 
Colaboradores. LONGARAY, André Andrade, RAUPP, Marco Aurélio Batista de Sousa, COLAUTO, 
Romualdo Douglas, PORTON, Rosimere, Alves de Bona de. 3a  ed 5. Reimpr. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
GIL, Antonio Carlos, Métodos e técnicas de pesquisa social. 6a  ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

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. Número 
de Chamada: 001.42 S4986m 22.ed 
 
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. 
 
OLIVEIRA, Paulo Henrique F. C. Amostragem básica – aplicação em auditoria. Rio de Janeiro: 
editora ciência moderna ltda. 2004. 
 
YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Tradução Ana Thorell; revisão técnica 
Cláudio Damacena – 4a ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. 
 
Publicações online 
 
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 
 
Revista on-line 
 
http://www.read.adm.ufgr.br 
 REA - Revista eletrônica de administração (com artigos científicos) 
 
 
 
 


