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Plano de Ensino 

DISCIPLINA: EFG – Metodologia Científica 

Curso: Biomedicina 

Período letivo: 2018  Série: 1ª   Obrigatória ( X )   Optativa (      ) 

CH Teórica: 80h CH Prática: - CH Total: 80 horas 

Obs:     

 

I - Objetivos 

   
II - Ementa 

Introduzir os fundamentos da pesquisa científica. Ciência Moderna e seus fundamentos. 
A linguagem científica. Metodologia e técnicas científicas. A informática e a pesquisa 
científica; Elaboração de projeto de pesquisa. Apresentação das normas institucionais 
para confecção de monografia. Elaboração e apresentação de trabalhos científicos. 
Preparação do estudante para o desenvolvimento das bases científicas. Iniciação à 
pesquisa. 

III - Descrição do Programa: Unidades de Ensino 

  1. A importância da leitura: conceitos básicos e técnicas de leitura. 
1.1 Finalidades e modalidades de leitura 
1.2 Princípios básicos de análises textuais: diferentes definições 
1.3 Leitura e processos de leitura  
1.4 Seleção de ideias principais: técnicas de esquematizar e resumir  
1.5 Tipos de resumo: descritivo ou indicativo; informativo ou analítico; crítico  
1.6 Resumo: a técnica de resumir textos curtos e longos  
1.7 A resenha crítica: estrutura e finalidade  
1.8 Técnicas de argumentação: aplicação de termos linguísticos persuasivos e 
sequenciais  
1.9 Selecionando ideias principais e inferindo pontos de vista: a criticidade na prática 
argumentativa  

2. Prática da pesquisa: noções básicas. 
2.1 Conceito de pesquisa 
2.2 A metodologia de pesquisa: o processo investigativo na área de Biomedicina 
2.3 Requisitos e finalidades da pesquisa  

3. Tipologia da pesquisa. 
3.1 Natureza da pesquisa: original ou resumo de assunto 
3.2 Objetivos da pesquisa exploratória, descritiva e explicativa 
3.3 Procedimentos da pesquisa 
3.4 Objeto da pesquisa bibliográfica, pesquisa de laboratório e pesquisa de campo 
3.5 Roteiro para um planejamento de pesquisa de laboratório: análise, discussão e 
produção 

1º BM 

4. Metodologia e técnicas científicas: fases da elaboração dos trabalhos de 
graduação.  

4.1 Delimitação do tema 
4.2 Formulação do problema 
4.3 Determinação de objetivos 
4.4 Justificativa 

2º BM 
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4.5 Fundamentação teórica 
4.6 Metodologia 
4.7 Coleta de dados 
4.8 Análise e discussão dos resultados 
4.9 Considerações finais 

5. Métodos de pesquisa.  
5.1 Conhecimentos sobre método científico e tipos de observação 
5.2 A aplicação do método científico: o estudo de um caso 
5.3 Tipos de pesquisa: bibliográfica, experimental e descritiva 

6. Técnicas de Pesquisa bibliográfica. 
6.1 O uso da biblioteca na construção do referencial teórico 
6.2 Identificação e classificação de fontes bibliográficas 
6.3 A informática e a pesquisa científica 
6.4 Pesquisa bibliográfica na internet: seleção de sites, técnicas de investigação e 
organização de informações   

 7. Apresentação das normas institucionais para confecção de trabalho de 
conclusão. 

7.1 Partes que compõem um trabalho de Graduação 
7.2 Folha de rosto 
7.3 Sumário 
7.4 Corpo do Trabalho 
7.5 Referências 
7.6 Bibliografia 
7.7 Aspectos exteriores: folhas, numeração, margens, espaço, títulos e subtítulos 
7.8 Técnica de citações no trabalho 

8. A linguagem científica: parâmetros gerais de redação. 
8.1 Leitura, análise e discussão de artigos científicos da área de Biomedicina 
8.2 Técnicas de redação: a prática escrita no registro de investigação 
9. Elaboração de projeto de pesquisa para posterior produção de um artigo científico 
relativo à área de Biomedicina  

3º BM 

10. Estudo, análise e execução do projeto de pesquisa: produção de um artigo 
científico relativo à área de Biomedicina. 

10.1 Processos de organização e produção textual 
10.2 Análises investigativas a partir dos temas abordados 
10.3 Discussões argumentativas: debates críticos sobre as pesquisas em 
desenvolvimento 
11. Apresentação dos trabalhos científicos. 

4º BM 

IV - TEMPO DE ESTUDO DISCENTE (TED) 

Leitura de textos de fundamentação teórica da metodologia de pesquisa; 

elaboração de resumos de textos.  
1º BM 

 Leitura de textos de fundamentação teórica da metodologia de pesquisa; 
leitura de artigos científicos.  

2º BM 

Leitura de textos de fundamentação teórica da metodologia de pesquisa; 

listas de exercícios; leitura de artigos científicos; trabalhos de pesquisa. 
3º BM 

Leitura de textos de fundamentação teórica da metodologia de pesquisa; 
listas de exercícios; leitura de artigos científicos; trabalhos de pesquisa.  

4º BM 
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V - Acessibilidade Pedagógica 

 Biblioteca da Instituição, Biblioteca digital, Moodle,  1º BM 

 Biblioteca da Instituição, Biblioteca digital, Moodle, 2º BM 

  Biblioteca da Instituição, Biblioteca digital, Moodle, 3º BM 

  Biblioteca da Instituição, Biblioteca digital, Moodle,  4º BM 

VI - Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa 

   Elaboração de resumos e análise de resenhas.     1º BM 

   Estudo e análise de trabalhos de conclusão de curso e de trabalhos científicos.     2º BM 

   Estudo e elaboração de projeto de pesquisa.     3º BM 

   Elaboração de ensaio científico.   4º BM 

VII - Procedimentos de Ensino e Aprendizagem 

  Os procedimentos de ensino utilizados são provenientes das estratégias que embasam 
a aula expositiva e a dialogada e incluem discussão teórica e metodológica, com 
reflexões que envolvam o campo investigativo da área de Biomedicina.. 

1º BM 

  Os procedimentos de ensino utilizados são provenientes das estratégias que embasam 
a aula expositiva e a dialogada e incluem discussão teórica e metodológica, com 
reflexões que envolvam o campo investigativo da área de Biomedicina, bem como 
pesquisas em biblioteca e na sala de Informática e análise de artigos científicos da área 
em questão.    

2º BM 

  Os procedimentos de ensino utilizados são provenientes das estratégias que embasam 
a aula expositiva e a dialogada e incluem discussão teórica e metodológica, com 
reflexões que envolvam o campo investigativo da área de Biomedicina, bem como 
pesquisas em biblioteca e na sala de Informática, análise de artigos científicos da área 
em questão e debates.    

3º BM 

  Os procedimentos de ensino utilizados são provenientes das estratégias que embasam 
a aula expositiva e a dialogada e incluem discussão teórica e metodológica, com 
reflexões que envolvam o campo investigativo da área de Biomedicina, bem como 
seminários, debates, apresentações orais, pesquisas em biblioteca e na sala de 
Informática e análise de artigos científicos da área em questão.         

4º BM 

VIII - Atividades Avaliativas 

Avaliação escrita realizada durante a semana de provas e trabalho bimestral. 1º BM 
 Avaliação escrita realizada durante a semana de provas e trabalho bimestral.       2º BM 
  Avaliação escrita realizada durante a semana de provas, trabalho bimestral com 
elaboração de projeto de pesquisa e participação na Semana de Biomedicina com 
apresentação de trabalho.    

3º BM 

  Avaliação escrita realizada durante a semana de provas e trabalho bimestral com 
apresentação de seminário e elaboração de ensaio científico.     

4º BM 

IX - Monitoria 

 Não prevista.      
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X - Grupo de Iniciação Científica 

   Não previsto.    

XI - Projetos 

Projeto Interdisciplinar Integrador do Curso. 
Projeto Sustentabilidade Socioambiental de Gestão da IES, no Ensino, Pesquisa e extensão 
Projeto de Extensão Fadap/FAP. 

XII - Temas Obrigatórios 

Educação Ambiental 
Educação em Direitos Humanos  
Relações Étnico-Raciais dos Afrodescendentes e Indigenistas 

XIII - Bibliografia Básica 

KOCHE, J. C. Fundamentos da metodologia científica: Teoria da ciência e iniciação à 
pesquisa. 10. ed. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2012. 

OLIVEIRA, M. M. Como fazer pesquisa qualitativa. 10. ed. Vozes, 2016. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 10. ed. Cortez, 2016. 

XIV - Bibliografia Complementar 

 ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 

elaboração de trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

BASTOS, Cleverson Leite. Aprendendo a aprender: introdução à metodologia 
científica. Petrópolis: Vozes, 2015. 

CERVO, Amado Luiz. Metodologia Científica. 6 ed. São Paulo: Person Prentice Hall, 
2007.  

TOBIAS, José Antônio. Como fazer sua pesquisa. 8. ed. Belo Horizonte: JH Mizuno, 2016.  

http://link1.fadap.br:8011/AlunoOnline/  

 

XV - Professor 

 Profa. Me. Daniele Cristina Scaliante      

Docente da disciplina 

 


