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Metodolo ia Científica e Ética 60 60

Car a horária
ATi AP'- Total

'ula Teórica; Aula Prática)

Ementa
Alguns procedimentos da pesquisa qualitativa e quantitativa. Utilização de normas técnicas de redação.
Noções de pesquisa bibliográfica, leitura de texto científico e estruturação de projetos de pesquisa.
Procedimentos para elaboração de um trabalho científico. Formas de divulgação dos resultados de uma
es uisa. Ética na es uisa.

Ob'etivos
Identificar e discutir algumas teorias sobre Metodologia de Pesquisa Científica, de modo a analisar suas
semelhanças e diferenças conceituais.
Debater e exemplificar questões éticas na pesquisa científica, suas funções e repercussões na
disseminação cientifica e na sociedade.
Elaborar e fundamentar projetos de pesquisa, em consonância com os objetivos pretendidos em cada
disserta ão.

Conteúdo Pro ramático
Apresentação da disciplina e plano de ensino.
Conceito de ciência e pesquisa.
Definição filosófica e científica de ética.
Integridade na pesquisa e Comitê de Ética.
Patrimônio Genético e Biodiversidade.
Pseudociência.
Defini ão de es uisa uantitativa, es uisa ualitativae es uisa uanti- uali.



Pesquisa bibliográfica: como fazer a pesquisa bibliográfica; instrumentos de coleta de informações;
base periódica da CAPES.
Utilização de normas técnicas de redação
Estruturação de projetos de pesquisa.
Etapas de construção de um projeto (teoria).
Utilização de normas técnicas de redação: técnicas de escrita sobre introdução e conclusão.
Utilização de normas técnicas de redação: técnicas de escrita sobre levantamento bibliográfico,
resultado e discussão.
Utilização de normas técnicas de redação: técnicas de escrita sobre referência bibliográfica e anexos
Diferenciação entre divulgação e disseminação científica.
Tipos de divulgações científicas, de disseminações científicas e de patentes.
Elabora ão do ante ro'eto rática .

¹o se a lica.
Atividades Práticas — ru os de ........alunos

Metodolo ia
A disciplina será desenvolvida possibilitando ao discente atuar como pesquisador em busca do
conhecimento, como sujeito ativo de sua aprendizagem. Visa estimular a iniciativa e a capacidade de
análise crítica. Para tanto, construiremos momentos de ensino e aprendizagem intermediados por aulas
expositivas-dialogadas, trabalhos em grupo e individuais podendo os mesmos ocorrerem de forma
remota.

Avaliação
(critérios, mecanismos, instrumentos e eriodicidade)

A avaliação consistirá de:
—Avaliação do projeto de pesquisa.
—Trabalhos em sala ou vídeo gravados sobre determinados assuntos;
—Apresentação do projeto de pesquisa;

Os critérios observados na correção das avaliações supracitadas são:
—Clareza na exposição das ideias;
—Correção linguística e ortográfica;
—Coerência entre a resposta efetuada e o texto estudado;
-Abran ênciada uestão (com leta, arcialmente com leta, incom leta.
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