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1. IDENTIFICAÇÃO

Componente
Curricular: Metodologia Cien�fica

Unidade Ofertante: ICENP
Código: GMT022 Período/Série: 6º Turma: MN/MI

Carga Horária: Natureza:
Teórica: 30 Prá�ca:  Total: 30 Obrigatória:(X ) Opta�va: ( )

Professor(A): Rogério fernando Pires Ano/Semestre: 2021/2
Observações:  

 

2. EMENTA

Noções básicas de metodologia cien�fica. 

3. JUSTIFICATIVA

O Curso de Graduação em Matemá�ca do ICENP, tentando atender às demandas atuais, pretende formar
profissionais que poderão atuar como pesquisador em Matemá�ca ou como educador, sendo que em
ambas as situações deve estar comprome�do com a pesquisa cien�fica. Assim, a disciplina tende a
promover uma iniciação aos estudantes à pesquisa cien�fica, tendo como objeto de inves�gação as
diferentes áreas da Matemá�ca ou seu ensino e aprendizagem.

Isso permite que o graduando conheça diferentes metodologias de pesquisa, que lhe permi�rá a elaborar
um projeto que posteriormente poderá dar origem ao trabalho de conclusão de curso, que é elemento
obrigatório para para a obtenção do �tulo de bacharel ou licenciado em Matemá�ca.

4. OBJETIVO

Obje�vo Geral:
Iniciar o graduando em trabalho de pesquisa, es�mulando suas capacidades inves�ga�va, produ�va e contribuindo
para sua formação profissional, cien�fica e sócio-polí�ca. Propiciar conhecimentos básicos de metodologia
cien�fica.  
 

5. PROGRAMA

1. DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DE UMA MONOGRAFIA CIENTÍFICA

1.1. As etapas da elaboração.

1.1.1. Determinação do tema-problema-tese do trabalho.

1.1.2. Levantamento da bibliografia.

1.1.3. Leitura e documentação.

1.1.4. A construção lógica do trabalho.

1.1.5. A redação do texto.

1.2. Aspectos técnicos da redação.



20/04/2022 16:01 SEI/UFU - 3535116 - Plano de Ensino

https://www.sei.ufu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3969608&infra_siste… 2/3

1.2.1. Apresentação gráfica geral do trabalho.

 1.2.2. As citações.

1.2.3. As notas de rodapé.

1.2.4. Referências no corpo do texto.

1.2.5. A técnica bibliográfica.

1.3. Formas de Trabalhos Científicos.

1.3.1. Trabalho Científico e Monografia.

1.3.2. Normas ABNT.

6. METODOLOGIA

As atividades referentes à disciplina serão desenvolvidas no período de 15 semanas letivas, tendo uma carga
horária de 30 horas que serão assim distribuídas:

1) 25 horas de atividades presenciais em sala de aula, nas quais serão realizadas aulas expositivas; discussões
acerca das etapas de elaboração de um trabalho científico e elaboração e apresentação de um projeto de
pesquisa sob orientação de um professor do curso. Para a realização dessas atividades, serão utilizados, giz,
quadro, computador, projetor e internet.

2) 5 horas de atividades assincronas, nas os alunos terão acesso a materiais para leitura disponibilizados em
uma sala de aula virtual na plataforma Google Classroom. Tais atividades, (análise de artigos científicos) que
serão entregues por esse ambiente e, também, terão a devolutiva por meio dessa plataforma. No caso de falha
da plataforma ou dificuldade em acessá-la, o professor poderá emergencialmente utilizar outra ferramenta
gratuíta, como o Microsoft Teans.

7. AVALIAÇÃO

Apesar da avaliação formativa se caracterizar como um processo contínuo, a disciplina contará com os
seguintes instrumentos formais de avaliação:

Instrumento Valor

Elaboração de um projeto de pesquisa 30
Apresentação do projeto 20
Análise crítica de um artigo científico 30
Participação na atividades presenciais 20
Total 100
Realização de uma prova de recuperação para os estudantes com 75% de frequência e que não
atingiram 60 pontos por meio dos demais instrumentos.

Os critérios utilizados para aferir o desempenho dos estudantes serão: coesão, coerência, emprego correto da
língua portuguesa e utilização adequada de termos matemáticos, quando a atividade for escrita. Capacidade
de síntese, profundidade nas análises e nível de compreensão apresentado, para atividades realizadas de
forma oral.

8. BIBLIOGRAFIA

Básica

[1] ALMEIDA, M. L. P., Como Elaborar Monografias. 4ª edição. Belém: Editora Cejup, 1996.



20/04/2022 16:01 SEI/UFU - 3535116 - Plano de Ensino

https://www.sei.ufu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3969608&infra_siste… 3/3

[2] CERVO, A. L., E BERVIAN, P. A., Metodologia Cien�fica. 4ª edição. São Paulo: Makron Books, 1996.

[3] LAKATOS, E. V. E MARCONI, M. A., Metodologia Cien�fica. São Paulo: Editora Atlas, 1983. 

Complementar

[5] ECO, H., Como se Faz uma Tese. São Paulo: Editora Perspec�va, 1983.

[6] LUNA, S. V., Planejamento de Pesquisa: Uma Introdução. São Paulo: EDUC, 1996.

[7] MATTAR NETTO, J. A., Metodologia Cien�fica na Era da Informá�ca. 2ª edição. São Paulo: Editora
Saraiva, 2005.

[8] SEVERINO, A. J., Metodologia do TrabalhoCien�fico. 22ª edição. São Paulo: Editora Cortez, 2002.

[9] SILVA, A. M., E OUTROS, Guia para Normalização de Trabalhos Técnico-Cien�ficos: Projetos de
Pesquisa, Monografias, Dissertações e Teses. Uberlândia: UFU, 2000.

9. APROVAÇÃO

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______

Coordenação do Curso de Graduação: _________________________

 

Documento assinado eletronicamente por Rogerio Fernando Pires, Professor(a) do Magistério
Superior, em 20/04/2022, às 09:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3535116 e
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