
Programa da disciplina Turma do PPGM

Metodologia da Pesquisa (MCTA 001)

Ementa: Acompanhamento do trabalho de dissertação de mestrado.

Carga horária: 45horas

Forma de apresentação: Aulas ao longo do semestre, com organização de oficinas
temáticas: Bibliometria, Agenda 2030 e ODS, Comitê de Ética, Projetos Estruturantes
do PPGM, Modelagem Ambiental.

Oferta: início do 1º semestre letivo de cada ano

Objetivos
- Discutir concepções de mito, filosofia, ciência e senso comum como possibilidade de
interpretação das realidades e análise dos fenômenos;
- Refletir sobre as concepções de Ciências Ambientais e as pesquisas sobre o Ensino das
Ciências Ambientais;
- Conhecer as abordagens de pesquisa (suas características e especificidades) e apropriar-se
dos tipos de pesquisa relacionando-os aos objetos de estudo;
- Discutir sobre as técnicas e instrumentos de pesquisa e familiarizarse com a normalização
de trabalhos acadêmicos;
- Reelaborar, de forma preliminar, os aspectos teórico-metodológicos do projeto de
pesquisa por meio de checklist.

Programa da disciplina
A disciplina será dividida em aulas teóricas e práticas visando o desenvolvimento

do projeto de pesquisa.
Busca-se com esta disciplina embasar os discentes para a preparação e

desenvolvimento das pesquisas. Serão abordados: ciência e o "fazer ciência"; a
produtividade do conhecimento científico; Concepção e organização do trabalho
científico; Projeto de pesquisa e seus componentes: objeto de pesquisa, problema de
pesquisa, questões de pesquisa, questões operacionais, revisão da literatura, hipóteses,
método de investigação, trabalho de campo, população e amostra, instrumentos e
procedimentos de coleta de dados, tratamento de dados; Comitê de Ética, e; Normas da
ABNT.

Métodos de Avaliação
- Atividades desenvolvidas ao longo da disciplina;
- Apresentação do Projeto de Pesquisa; e,
- Texto final do Projeto de Pesquisa.

http://ppgm.uefs.br/pt-BR/metodologia-da-pesquisa-1
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