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EMENTA 

  
Estuda as formas de conhecimento humano, a partir do exercício da leitura sistematizada, análise 
e interpretação de textos técnico-científicos. Conhecimento dos métodos introdutórios. Orienta a 
elaboração de esquemas, resumos, fichamentos e resenhas, aplicando as normas da ABNT nos 
textos acadêmicos construídos. Planeja pesquisa e construção de trabalhos acadêmicos. 

  
OBJETIVOS 

  
OBJETIVO GERAL: 

 Compreender o conhecimento científico e o método utilizado para sua fundamentação. 
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Distinguir as formas de conhecimento e os limites de cada uma delas. 

 Compreender os métodos utilizados para investigação e pesquisa. 

 Produzir trabalhos acadêmicos de acordo com a metodologia científica e seguindo as 
normas da ABNT. 

 Elaborar esquemas, resumos, fichamentos  e resenhas com o domínio das regras 
metodológicas. 

   

  
METODOLOGIA 

  
O curso será desenvolvido tomando como ponto de partida a realidade do estudante, o que 

pode favorecer a participação de todos enquanto sujeitos do processo. Serão utilizadas 

técnicas de exposição participada, atividades individuais, dupla e grupo, seminários , dinâmicas 

de grupos, estudos de texto, num esforço permanente de articular teoria e prática, ação e 

reflexão. 

 
  

CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 

1. Organização da vida na universidade 
  

2. Diretrizes para leitura, análise e interpretação de textos. 
2.1 Noções de Epistemologia: 
2.2 Natureza do conhecimento; 



2.3 Tipos de conhecimento; 
2.4 Natureza da ciência; 
2.5 Classificação e divisão das ciências; 
2.6 Conhecimento científico: ciência, método e técnica. 

  
3. Metodologia: científica, da pesquisa e trabalho científico. 

3.1 Trabalhos acadêmicos: tipos e características. 

3.2Normas da ABNT. 
3.3 A documentação como método de estudo: fichamento, resumo, resenha. 

  
4. Estudo e pesquisa: 
4.1 Informação, dados e conhecimento; 
4.2 A pesquisa bibliográfica; 
4.3 Documentação: fichamento, resumo e resenha; 
4.4 Procedimento de difusão do conhecimento: seminário, congresso, etc. 

  
5. O trabalho acadêmico: 
5.1 Tipós de trabalhos; 
5.2 Estrutura do trabalho; 
5.3 Características do texto acadêmico; 
5.4 Normas da ABNT. 
 
6.Elementos de planejamento de pesquisa: 
6.1 Planejamento e plano de pesquisa; 
6.2 Atividade de pesquisa; 
6.3 Tema, problema e hipótese de trabalho; 
6.4 Outros elementos de planejamento. 
.    

  
RECURSOS DIDÁTICOS 

  
Quadro, serviço mecanográfico, retroprojetor, TV e vídeo, biblioteca e outros recursos que no 

processo forem disponibilizados pela instituição que possa qualificar nosso trabalho. 

  

  
AVALIAÇÕES 

O processo de avaliação deve ser diagnóstica, processual e continuada. A avaliação deve ser 

mais um momento no processo de ensino-aprendizagem, destinado à formação do estudante, à 

pesquisa e ao questionamento, não simplesmente para verificação do nível de apreensão dos 

conteúdos, o que, todavia, também deve ser aferido. Dentro dessa perspectiva, serão aplicadas 

as provas, trabalhos, textos normativos e relacionados à área. 
A avaliação envolverá, ainda, além do aproveitamento de cada estudante, assiduidade, 
dedicação, participação, interesse, capacidade de interpretação e de crítica 
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