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DEPARTAMENTO: Tecnologia Industrial 

 

DISCIPLINA: Metodologia Científica  SIGLA: 1MEC003 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 54h TEORIA: 54h PRÁTICA: 00h 

 

CURSO:  Engenharia de Produção - Habilitação Mecânica 

 

PRÉ-REQUISITOS:  - 

 

EMENTA: Conceitos/tipos/objetivos de metodologia científica, etimologia e 
pesquisa. Pesquisa científica e tecnológica. Metodologia da pesquisa: métodos 
e técnicas. Fontes e características da informação. Estrutura, linguagem e 
apresentação do trabalho técnico e científico. Normalização. 

 

P L A NO   D E   E N S I N O  -  Semestre 2019/1 
 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: Adquirir noções de escrita científica e 
normalização. 

 

Objetivos Específicos: 
Conhecer os parâmetros da pesquisa científica e da tecnológica – distinguindo-
as; 
Compreender os diferentes métodos de pesquisa e sua aplicabilidade; 
Aplicar conhecimentos de projeto de pesquisa e comunicação em Engenharia. 

 
Cronograma de Atividades 

C.H. CONTEÚDOS PROGRAMATICOS  AVALIAÇÃO  

3h 1. Introdução 
1.1. Apresentação da disciplina 
1.2. Metodologia de ensino utilizada 
1.3. Avaliação 

Avaliação 
Individual 01 

12h 2. Técnicas de Leitura 
2.1. Compreensão da leitura. 
2.2. Estudo através da leitura: objetivo, 
importância, comodidade e higiene, reflexão, 
espírito crítico, análise, síntese, ideia-mestra 
sublinhar, levantar esquemas e tomar notas, 
elaborar fichamentos.  
2.3. Diferenças entre resumo e resenha. 
2.4. Leitura de informação. 
2.5. Exigências para a redação. 
2.6. Bloqueios na escrita. 
2.7. Técnicas para utilizar antes de escrever. 
2.8. Como descobrir tempo e programar para 
bem utilizá-lo. 

Avaliação 
Individual 01 
(participação na 
aula em 
discussões e 
elaboração de 
resenha, 
fichamentos e 
resumo) 

6h 3. Pesquisa Científica 
3.1. Conceito. 

Avaliação 
individual 02 
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3.1.1 Pesquisa científica. 
3.1.2 Pesquisa tecnológica. 
3.1.3 Método científico. 
3.2. Objetivos da Universidade contemporânea: 
ensino, pesquisa e extensão. 

(prova 1 – todos 
os conteúdos 
estudados até item 
3.2) 

12h 4. Projeto de Pesquisa 
4.1. Tema da pesquisa. 
4.2. Problema da pesquisa. 
4.3. Objetivos. 
4.4. Introdução. 
4.5. Tipos de pesquisa: científica, de campo, de 
laboratório, pesquisa bibliográfica, pesquisa as 
ciências sociais, pesquisa nas ciências fáticas. 
4.6. Descritores e busca na pesquisa. 
4.7. Método na pesquisa. 
4.8. Revisão de literatura. 

Avaliação em 
grupo (elaboração 
do projeto 
científico) 

9h 5. Pesquisa Bibliográfica  
5.1. Como pesquisar. 
5.1.1 Fontes de pesquisa na internet. 
5.2. Tipos de Relatórios e artigo científico. 
5.3. Plágio e suas implicações. 

Avaliação em 
grupo (elaboração 
do projeto 
científico) 

12h 6. Elaboração de Trabalhos Científicos 
6.1. Estrutura dos principais trabalhos científicos. 
6.2. Como elaborar cada parte da estrutura do 
trabalho científico de conclusão de curso (TCC). 
6.2.1 Título 
6.2.2 Sumário 
6.2.3 Resumo e abstract 
6.2.4 Introdução 
6.2.5 Revisão de literatura 
6.2.6 Método 
6.2.7 Resultados 
6.2.8 Discussão 
6.2.9 Conclusão 
6.2.10 Referências 
6.2.11 Apêndices e anexos. 

Avaliação 
individual 03 
(prova 2 – todo o 
conteúdo 
estudado durante 
o semestre) 

54h CH Total Teórico-Prática – 54h  
 

Metodologia Proposta:  
As aulas serão expositivas participativas, através de apresentação em power 
point, leitura e interpretação de artigos atuais no assunto, exercícios práticos e 
elaboração de um projeto científico. 
Horário de atendimento ao aluno: terça-feira – 15h00min às 15h40min na sala 
dos professores Ceplan/Centenário. 
 

 

Avaliação do Aluno: A qualidade do desempenho do aluno será avaliada com 
base no desenvolvimento das seguintes atividades e com os seguintes critérios:  
 

A avaliação dos conteúdos ocorrerá de forma contínua, a partir do desempenho 
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do aluno nas atividades propostas: empenho, interesse e participação nas 
aulas. Qualidade e conteúdo nas reflexões dos resumos, exercícios e provas 
(questões no formato das provas do ENADE - objetivas e subjetivas).  
Prova 1: 25%  
Prova 2: 25%  
Exercícios práticos (fichamento, resumo, resenha): 25%  
Trabalho de elaboração de um projeto científico: 25%    

 
Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada 

A Resolução nº 039/2015-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de segunda chamada. Segundo esta normativa, O 
acadêmico regularmente matriculado que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas datas fixadas pelo professor, poderá 
solicitar segunda chamada desta avaliação através de requerimento por ele assinado, ou por seu representante legal, entregue na 
Secretaria de Ensino de Graduação e/ou Secretaria do Departamento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
realização da avaliação, sendo aceitos pedidos, devidamente comprovados e que se enquadrem em um das seguintes situações: I - 
problema de saúde do aluno ou parente de 1º grau, devidamente comprovado, que justifique a ausência; II - ter sido vítima de ação 
involuntária provocada por terceiros, comprovada por Boletim de Ocorrência ou documento equivalente; III - manobras ou exercícios 
militares comprovados por documento da respectiva unidade militar; IV - luto, comprovado pelo respectivo atestado de óbito, por parentes 
em linha reta (pais, avós, filhos e netos), colaterais até o segundo grau (irmãos e tios), cônjuge ou companheiro (a), com prazo de até 5 
(cinco) dias úteis após o óbito; V - convocação, coincidente em horário, para depoimento judicial ou policial, ou para eleições em 

entidades oficiais, devidamente comprovada por declaração da autoridade competente; VI - impedimentos gerados por atividades 
previstas e autorizadas pela Chefia de Departamento do respectivo curso ou instância hierárquica superior, comprovada através de 
declaração ou documento equivalente; VII - direitos outorgados por lei; VIII - coincidência de horário de outras avaliações do próprio 
curso, comprovada por declaração da chefia de departamento; IX – convocação para competições oficiais representando a UDESC, o 
Município, o Estado ou o País; X – convocação pelo chefe imediato, no caso de acadêmico que trabalhe, em documento devidamente 
assinado e carimbado, contendo CNPJ da empresa ou equivalente, acompanhado de documento anexo que comprove o vínculo 
empregatício, como cópia da carteira de trabalho ou do contrato ou de documento equivalente. Importante: O requerimento deverá 
explicitar a razão que impediu o acadêmico de realizar a avaliação. 
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