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PROGRAMAÇÃO DE CURSO DE CURTA DURAÇÃO 
 
 

METODOLOGIA DA PESQUISA E  
TÉCNICAS SOBRE COMO ESCREVER  
ARTIGOS CIENTÍFICOS OU TÉCNICOS 

 

 

Instância de aprovação: IHAC-CJA Data da aprovação: 9 de agosto de 2016 

 

1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO DE CURTA DURAÇÃO (CCD) 

Nome do CCD: Metodologia da Pesquisa e  
Técnicas Sobre como Escrever Artigos Científicos ou Técnicos 

Carga horária do CCD 
com atividades na 
meta-presença da/o 
docente: 

28 h 

Carga horária total do 
Conjunto do CCD: 

28 h 

Equipe Docente: Ana Cristina Santos Peixoto 

Milton Ferreira da Silva Júnior 

Ricardo de Araújo Kalid 

Público-alvo: Estudantes da UFSB de iniciação científica. 

Número máximo de 
estudantes: 

35 

Período das aulas: Sala de aula do Campus Jorge Amado, Ferradas-UFSB 

Horário das aulas: Das 8 h min às 12 h min, nas sextas 

Período para 
solicitação de 
inscrição: 

Até 16 de setembro de 2016 através do formulário  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnXvAHZVfegU1ETLkMu0JdVUT9aF0S-
wz43utsKYyijsAMPg/viewform 

Local para solicitar 
inscrição: 

Sala de aula do Campus Jorge Amado, Ferradas-UFSB 

Procedimento para 
seleção: 

Preencher o formulário, realizar entrevista. 

Requisitos para 
inscrição no CCD: 

Participantes do Grupo de Pesquisa Teclim-UFSB, as vagas não 
preenchidas serão disponibilizadas a outras estudantes. 

Requisitos para obter 
certificado de 
frequência: 

Assistir e participar de 75% ou mais das aulas.  

Requisitos para obter 
certificado de 
aproveitamento: 

Realizar o(s) trabalho(s) e obter nota mínima 6,0 (seis) em cada; a nota 
final será a média aritmética dos trabalhos. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnXvAHZVfegU1ETLkMu0JdVUT9aF0S-wz43utsKYyijsAMPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnXvAHZVfegU1ETLkMu0JdVUT9aF0S-wz43utsKYyijsAMPg/viewform
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2 EMENTA: Instruções: Descrever o resumo do conteúdo conceitual do CCD na forma 
analítica, compreensiva ou mista. 

Fundamentos do Método Científico. Normas e procedimentos para elaboração de trabalhos 
científicos e tecnológico. Indicadores qualitativos e quantitativos. Ética na pesquisa científica e 
tecnológica. Metodologia da pesquisa-ação. Técnicas sobre como escrever artigos técnico-
científicos. 

 

3 OBJETIVO(S) GERAL(IS): Instruções: Apontar os objetivos a serem alcançados com o CCD, 
descrevendo em termos de desempenhos observáveis. Iniciar a frase com um verbo no 
infinito e apresentar apenas 1 (um) objetivo por frase. 

1. Apreender e discutir o Método Científico; 

2. Discutir a Ética na pesquisa científica e tecnológica, principalmente da pesquisa-ação; 

3. Aprender estratégias para realizar uma pesquisa bibliográfica; 

4. Apreender as normas para elaboração de trabalhos científicos e tecnológicos; 

5. Avaliar a qualidade e incerteza de dados, medidas experimentais e informações e expressão 
correta de resultados quantitativos; 

6. Apreender a escrever um artigo técnico-científico. 

 

3.1 OBJETIVO(S) ESPECÍFICOS: 

Instruções: Um ou mais para cada objetivo geral, relacionando com metas cognitivas, 
afetivas ou psicomotores. 

1. Apreender e discutir o Método Científico: 

1.1. Reconhecer os tipos de conhecimento; 

1.2. Discutir os requisitos para ser um pesquisador; 

1.3. Reconhecer os métodos de pesquisas; 

1.4. Aprende a classificar dos tipos de pesquisas. 

2. Discutir a Ética na pesquisa científica e tecnológica: 

3. Aprender estratégias para realizar uma pesquisa bibliográfica: 

3.1. Escolha das palavras-chave; 

3.2. Fontes de artigos científicos, patentes etc. 

3.3. Busca por autores ou instituições. 

4. Apreender as normas para elaboração de trabalhos científicos e tecnológicos: 

4.1. Conhecer as Normas ABNT para elaboração de textos técnico-científicos. Normas ABNT; 

4.2. Aprender a forma de um texto ou artigo técnico-científico. 

5. Avaliar a qualidade e incerteza de dados, medidas experimentais e informações e expressão 
correta de resultados quantitativos: 

5.1. Aprender a expressar corretamente os resultados quantitativos de uma pesquisa; 

5.2. Aprender a avaliar a incerteza de dados ou informações qualitativas; 

5.3. Aprender a avaliar a incerteza de dados ou informações quantitativas. 
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4 PROCEDIMENTO PARA AVALIAÇÃO PROCESSUAL OU EXAMINAÇÃO, CONFORME FOR O 
CASO: 

Instruções: Informar os procedimentos avaliativos e critérios que serão utilizados na 
atribuição das notas e produtos que devem ser desenvolvidos pela/o estudante. 

i. Elaboração de 1 (um) trabalho por escrito: 

i.1. Trabalho individual: Anteprojeto de pesquisa: 

i.2. Formato do trabalho: entregar em meio digital; 

i.3. Data da entrega do trabalho escrito: 7 dias após o último dia de aula. 

i.4. Cada pessoa terá 10 min para apresentar e depois haverá 5 min de discussões, seguindo o 
procedimento típico de seminários ou congressos técnico-científicos. 

 

5 BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Instruções: Apresentar no mínimo uma referência que esteja disponível na UFSB no formato 
eletrônico para todo o corpo discente. A coluna mais à direita do Quadro 1 pode ser 
preenchida com links e livros básicos que irão auxiliar as/os docentes e discentes no 
desenvolvimento das atividades de ensino-aprendizagem, como também material que possa 
apoiar estudos e pesquisas. 

a) Conceitos e definições: 
i. Definição de Ciência, Tecnologia e Inovação:  

http://www.itsbrasil.org.br/conceito-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao 
ii. Ciência, Tecnologia e Ética (Menestrina, T. C. et al., COBENGE, 2014): 

http://www.abenge.org.br/cobenge-2014/Artigos/128688.pdf 
iii. Os diversos tipos de conhecimento (Correia, ):  

http://br.monografias.com/trabalhos913/diversos-tipos-conhecimento/diversos-tipos-
conhecimento.shtml 

b) Tratamento quantitativo, avaliação da incerteza de medição e de informações: 
i. Estatística ou tratamento quantitativo de dados:  

https://sites.google.com/a/lccv.ufal.br/heleno-ep/home 
c) Planejamento experimental 

i. Como Fazer Experimentos - Aplicações na Ciência e na Indústria - 4ª Ed. 2010; 
ii. RODRIGUES, M. I.; IEMMA, A. F. Planejamento de Experimentos e Otimização de 

Processos – Uma estratégia sequencial de planejamentos. Campinas, Editora Casa do 
Pão, 2006 

d) Normatização e metodologia 
i. GOMES, Henriette Ferreira ; LOSE, Alicia D. . Documentos científicos: orientações para 

elaboração e apresentação de trabalhos acadêmicos. 1. ed. Salvador: Edições São Bento, 
2007. v. 1. 144 p. 

ii. LUBISCO, Nídia e Vieira, Sônia Chagas. Manual de estilo acadêmico - monografias, 
dissertações e teses. EDUFBA. 

iii. Metodologia da Pesquisa Científica, conteúdo da Revista Brasileira de Web licenciado sob 
uma Licença Creative Commons Atribuição 3.0 Brasil: 
http://www.revistabw.com.br/mestrecientifico/?s=metodologia+da+pesquisa 

iv. VARGAS, M. Metodologia da pesquisa tecnológica. Rio de Janeiro: Globo, 1985. 
 

SÍTIOS 
1. http://www.periodicos.capes.gov.br: local para pesquisar e baixar artigos 
2. http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/informacao/busca-de-patentes: local para pesquisar 

patentes 
3. http://www.more.ufsc.br/ : local para elaboração de referências bibliográfica 

http://www.itsbrasil.org.br/conceito-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao
http://www.abenge.org.br/cobenge-2014/Artigos/128688.pdf
http://br.monografias.com/trabalhos913/diversos-tipos-conhecimento/diversos-tipos-conhecimento.shtml
http://br.monografias.com/trabalhos913/diversos-tipos-conhecimento/diversos-tipos-conhecimento.shtml
https://sites.google.com/a/lccv.ufal.br/heleno-ep/home
http://www.revistabw.com.br/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/
http://www.revistabw.com.br/mestrecientifico/?s=metodologia+da+pesquisa
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/informacao/busca-de-patentes
http://www.more.ufsc.br/
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Quadro 01: Programação do Curso de Curta Duração - Metodologia da Pesquisa Científica ou Tecnológica 

Aula Objetivo geral Objetivos específicos e educacionais  
Estratégias de ensino-

aprendizagem 
Bibliografia específica 

Aula 1 

4 h 

0  Apresentação do curso 0.1 Apresentar a programação do curso 
0.2 Apresentar a forma de avaliação 

Aula expositiva e 
dialógica com os Profs. 
Milton Ferreira e Ricardo 
Kalid 

Programação do CCD 

Notas de aulas do prof. Ricardo Kalid disponível em 
https://www.dropbox.com/sh/i6sn51yritukoo9/AAARNZVjOU
uzPx-6MC9fBANja?dl=0  

1. Apreender e discutir o Método 
Científico:  

1.1. Reconhecer os tipos de conhecimento; 

1.2. Discutir os requisitos para ser um pesquisador; 

1.3. Reconhecer os métodos de pesquisas; 

1.4. Aprender a classificação dos tipos de pesquisas. 

Aula expositiva e 
dialógica com os Profs. 
Milton Ferreira e Ricardo 
Kalid 

Definição de Ciência, Tecnologia e Inovação: 
http://www.itsbrasil.org.br/conceito-de-ciencia-
tecnologia-e-inovacao  

Os diversos tipos de conhecimento (Correia, ): 
http://br.monografias.com/trabalhos913/diversos-tipos-
conhecimento/diversos-tipos-conhecimento.shtml  

Notas de aulas do prof. Ricardo Kalid disponível em 
https://www.dropbox.com/sh/i6sn51yritukoo9/AAARNZVjOU
uzPx-6MC9fBANja?dl=0 

2. Discutir sobre ética na pesquisa 
científica e tecnológica 

2.1. Apreender sobre o que é ética na pesquisa 
científica; 

2.2. Apreender sobre o que é ética na pesquisa 
tecnológica; 

2.3. Aprender os procedimentos éticos a serem 
seguidos para realizar pesquisa com povos 
indígenas e quilombolas 

Aula dialógica com Prof. 
Ricardo Kalid 

Ciência, Tecnologia e Ética (Menestrina, T. C. et al., 
COBENGE, 2014): http://www.abenge.org.br/cobenge-
2014/Artigos/128688.pdf 

Notas de aulas do prof. Ricardo Kalid disponível em 
https://www.dropbox.com/sh/i6sn51yritukoo9/AAARNZVjOU
uzPx-6MC9fBANja?dl=0 

Aula 2 

4 h 

3. Aprender estratégias para realizar 
uma pesquisa bibliográfica: 

3.1. Aprender a pesquisar no site de periódicos da 
Capes; 

3.2. Aprender a pesquisar em bancos de patentes; 

3.3. Aprender a utilizar a ferramenta EndNote ou 
análoga. 

Aula expositiva e 
dialógica com Prof. 
Milton Ferreira 

http://www.periodicos.capes.gov.br: local para pesquisar e 
baixar artigos 

http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/informacao/busca-de-
patentes: local para pesquisar patentes 

4. Aprender a estabelecer o problema 
e hipótese 

4.1. Aprender a elaborar a perguntar crucial que a 
pesquisa visa responder; 

4.2. Aprender a elaborar a hipótese que a pesquisa 
irá provar ou negar  

Aula expositiva e 
dialógica com Prof. 
Milton Ferreira 

Notas de aula do prof. Milton Ferreira disponível em 
https://www.dropbox.com/sh/1j9jtvjpunil7e7/AAAy33Y-
_zWqZVJVVauu10Gma?dl=0 

Aula 3 

4 h 

5. Aprender a estabelecer o objetivo 
geral e os objetivos específicos da 
pesquisa 

5.1. Aprender a estabelecer o objetivo geral; 

5.2. Aprender a estabelecer os objetivos específicos. 

Aula expositiva e 
dialógica com Prof. 
Milton Ferreira 

Notas de aula do prof. Milton Ferreira disponível em 
https://www.dropbox.com/sh/1j9jtvjpunil7e7/AAAy33Y-
_zWqZVJVVauu10Gma?dl=0 

Orientação das equipes Orientar as/os estudantes, os trabalhos das equipes e 
tirar dúvidas. 

Aula dialógica e reunião 
das equipes para 
desenvolver os 
trabalhos com Prof. 
Milton Ferreira 

Não se aplica 

https://www.dropbox.com/sh/i6sn51yritukoo9/AAARNZVjOUuzPx-6MC9fBANja?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/i6sn51yritukoo9/AAARNZVjOUuzPx-6MC9fBANja?dl=0
http://www.itsbrasil.org.br/conceito-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao
http://www.itsbrasil.org.br/conceito-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao
http://br.monografias.com/trabalhos913/diversos-tipos-conhecimento/diversos-tipos-conhecimento.shtml
http://br.monografias.com/trabalhos913/diversos-tipos-conhecimento/diversos-tipos-conhecimento.shtml
https://www.dropbox.com/sh/i6sn51yritukoo9/AAARNZVjOUuzPx-6MC9fBANja?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/i6sn51yritukoo9/AAARNZVjOUuzPx-6MC9fBANja?dl=0
http://www.abenge.org.br/cobenge-2014/Artigos/128688.pdf
http://www.abenge.org.br/cobenge-2014/Artigos/128688.pdf
https://www.dropbox.com/sh/i6sn51yritukoo9/AAARNZVjOUuzPx-6MC9fBANja?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/i6sn51yritukoo9/AAARNZVjOUuzPx-6MC9fBANja?dl=0
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/informacao/busca-de-patentes
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/informacao/busca-de-patentes
https://www.dropbox.com/sh/1j9jtvjpunil7e7/AAAy33Y-_zWqZVJVVauu10Gma?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1j9jtvjpunil7e7/AAAy33Y-_zWqZVJVVauu10Gma?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1j9jtvjpunil7e7/AAAy33Y-_zWqZVJVVauu10Gma?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1j9jtvjpunil7e7/AAAy33Y-_zWqZVJVVauu10Gma?dl=0
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Aula Objetivo geral Objetivos específicos e educacionais  
Estratégias de ensino-

aprendizagem 
Bibliografia específica 

Aula 4 

4 h 

6. Apreender as normas para 
elaboração de trabalhos científicos 
e tecnológicos: 

6.1. Conhecer as Normas ABNT para elaboração de 
textos técnico-científicos; 

Aula expositiva e 
dialógica com Prof. 
Ricardo Kalid 

GOMES, Henriette Ferreira ; LOSE, Alícia D. . Documentos 
científicos: orientações para elaboração e apresentação de 
trabalhos acadêmicos. 1. ed. Salvador: Edições São Bento, 
2007. v. 1. 144 p. 

LUBISCO, Nídia e Vieira, Sônia Chagas. Manual de estilo 
acadêmico - monografias, dissertações e teses. EDUFBA. 

Metodologia da Pesquisa Científica, conteúdo da Revista 
Brasileira de Web licenciado sob uma Licença Creative 
Commons Atribuição 3.0 Brasil: 
http://www.revistabw.com.br/mestrecientifico/?s=metodologi
a+da+pesquisa 

http://www.more.ufsc.br/ : local para elaboração de 
referências bibliográfica]  

Notas de aulas do prof. Ricardo Kalid disponível em 
https://www.dropbox.com/sh/i6sn51yritukoo9/AAARNZVjOU
uzPx-6MC9fBANja?dl=0 

6.2. Aprender a forma de um texto ou artigo  técnico-
científico. 

Kalid, R.A. e Esquerre, K.P.S.O. Recomendações para 
expressão de dados experimentais em conformidade 
com o  SI, GUM e o VIM. 2012 

Grupo Stela Célula de Comunicação Científica, Célula de 
Documentação da UFSC. Guia de preparação de 
artigos.2004 

Vídeos aulas disponíveis em 
https://www.dropbox.com/sh/hoz4winddbny5mc/AAAYN44Y
p4ox_uQh7MkI6Bb0a?dl=0  

Notas de aulas do prof. Ricardo Kalid disponível em 
https://www.dropbox.com/sh/i6sn51yritukoo9/AAARNZVjOU
uzPx-6MC9fBANja?dl=0 

Notas de aulas disponíveis em 
https://www.dropbox.com/sh/tohao6tw3bp6rpn/AADGBZzwX
utD4h4Z8SVFk8Jta?dl=0  

7. Avaliar a qualidade e incerteza de 
dados, medidas experimentais e 
informações e expressão correta 
de resultados quantitativos: 

7.1. Aprender a expressar corretamente os resultados 
quantitativos de uma pesquisa; 

7.2. Aprender a avaliar a incerteza de dados ou 
informações qualitativas; 

Aula expositiva e 
dialógica com Prof. 
Ricardo Kalid 

Estatística ou tratamento quantitativo de dados:  
https://sites.google.com/a/lccv.ufal.br/heleno-ep/home 

Notas de aulas do prof. Ricardo Kalid disponível em 
https://www.dropbox.com/sh/i6sn51yritukoo9/AAARNZVjOU
uzPx-6MC9fBANja?dl=0 

Aula 5 

4 h 

Orientação das equipes Orientar as/os estudantes, os trabalhos das equipes e 
tirar dúvidas. 

Aula dialógica e reunião 
das equipes para 
desenvolver os 
trabalhos com Prof. 
Milton Ferreira 

Não se aplica 

http://www.revistabw.com.br/
http://www.revistabw.com.br/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/
http://www.revistabw.com.br/mestrecientifico/?s=metodologia+da+pesquisa
http://www.revistabw.com.br/mestrecientifico/?s=metodologia+da+pesquisa
http://www.more.ufsc.br/
https://www.dropbox.com/sh/i6sn51yritukoo9/AAARNZVjOUuzPx-6MC9fBANja?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/i6sn51yritukoo9/AAARNZVjOUuzPx-6MC9fBANja?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hoz4winddbny5mc/AAAYN44Yp4ox_uQh7MkI6Bb0a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hoz4winddbny5mc/AAAYN44Yp4ox_uQh7MkI6Bb0a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/i6sn51yritukoo9/AAARNZVjOUuzPx-6MC9fBANja?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/i6sn51yritukoo9/AAARNZVjOUuzPx-6MC9fBANja?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/tohao6tw3bp6rpn/AADGBZzwXutD4h4Z8SVFk8Jta?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/tohao6tw3bp6rpn/AADGBZzwXutD4h4Z8SVFk8Jta?dl=0
https://sites.google.com/a/lccv.ufal.br/heleno-ep/home
https://www.dropbox.com/sh/i6sn51yritukoo9/AAARNZVjOUuzPx-6MC9fBANja?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/i6sn51yritukoo9/AAARNZVjOUuzPx-6MC9fBANja?dl=0
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Aula Objetivo geral Objetivos específicos e educacionais  
Estratégias de ensino-

aprendizagem 
Bibliografia específica 

Aula 6 

4 h 

8. Aprender a estabelecer a 
metodologia da pesquisa 

8.1. Aprender a estabelecer os recursos necessários 
a realização da pesquisa; 

8.2. Aprender a estabelecer as etapas necessárias 
ao desenvolvimento da pesquisa; 

8.3. Aprender a estabelecer cronograma da pesquisa. 

Aula expositiva e 
dialógica com Ricardo 
Kalid 

Notas de aulas do prof. Ricardo Kalid disponível em 
https://www.dropbox.com/sh/i6sn51yritukoo9/AAARNZVjOU
uzPx-6MC9fBANja?dl=0 

8.4. Orientar as/os estudantes, os trabalhos das 
equipes e tirar dúvidas. 

Aula dialógica e reunião 
das equipes para 
desenvolver os 
trabalhos com Profs. 
Milton Ferreira e Ricardo 
Kalid 

Não se aplica 

Aula7 

4 h 

Orientação das equipes Orientar as/os estudantes, os trabalhos das equipes e 
tirar dúvidas. 

Aula dialógica e reunião 
das equipes para 
desenvolver os 
trabalhos com Profs. 
Milton Ferreira e Ricardo 
Kalid 

Não se aplica 

 

https://www.dropbox.com/sh/i6sn51yritukoo9/AAARNZVjOUuzPx-6MC9fBANja?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/i6sn51yritukoo9/AAARNZVjOUuzPx-6MC9fBANja?dl=0

