
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: Ciências da Saúde de Juiz de Fora 
CURSO: Biomedicina  PERÍODO: 2O 
DISCIPLINA: Métodos para Normalização do Trabalho Científico - Acadêmico ANO: 2015/2 
CARGA HORÁRIA: 40 H  

PRÉ-REQUISITO:       - SEMANAL: 02 T TOTAL: 02 aulas 
 

EMENTA 
A ciência e o conhecimento científico; o método científico; técnicas básicas de leitura e produção 
escrita; técnicas de levantamento bibliográfico; métodos e técnicas de pesquisa e elaboração e 
comunicação da pesquisa. 
 
  OBJETIVOS 
a.GERAIS: 
Instrumentalizar o aluno no campo do conhecimento científico, possibilitando-o analisar o conceito 
de ciência e relacioná-lo aos diferentes níveis de conhecimento. Fundamentá-lo cientificamente 
para que organize e redija documentos científicos 
b.ESPECÍFICOS: 
b.1. analisar criticamente o conceito de ciência e relacioná-lo aos diferentes tipos de 
conhecimento; 
b.2. Relacionar os métodos indutivos e dedutivos; 
b.3. Conceituar e criticar o caráter empírico das investigações científicas; 
b.4. Analisar as evidências científicas de um artigo e saber pesquisar nos principais periódicos 
internacionais; 
b.5. Encontrar soluções diante dos problemas que emergem da pesquisa e da busca do saber; 
b.6. Diferenciar os diversos tipos de pesquisa e seus principais delineamentos; 
b.7. Elaborar um projeto de pesquisa 
b.8. Elaborar resumo e pôster para congresso 
b.9. Elaborar artigo científico 
b.10.Conhecer e relacionar a importância das relações étnico-raciais no estudo da história e 
cultura afro-brasileira e indígena e suas repercussões ao longo da história do país. 
b.11.Identificar as políticas ambientais de forma a contribuir para a preservação do meio ambiente 
e divulgação de sua importância não só como cidadão mas também como profissional 
empreendedor na sua respectiva área de atuação. 
b. 12. Conhecer, compreender, divulgar e contribuir para o cumprimentodas leis que regulam os 
Direitos Humanos,visando o conhecimento da realidade social e dos direitos eresponsabilidades 
relacionados com a vida pessoal e coletiva da comunidade da qual faz parte.  

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Capítulo 1 . Ciência e método científico 
1.1. Noções básicas e conceitos; 
1.2. Objetivos e papéis da ciência; 
1.3. O método científico 
1.4. tipos de conhecimentos. 

Capítulo 2 . Informação Científica, fontes de informação – levantamento bibliográfico (ferramentas 
computacionais e da internet) 
Capítulo 3 . O projeto de pesquisa 

3.1 Etapas preliminares do projeto de pesquisa 
3.2. Assuntos para pesquisar 
3.3. Busca bibliográfica  
3.4. Como organizar os documentos (fichas) 



 

 

Capítulo 4 . Organizando o projeto de pesquisa 
4.1. Título 
4.2. Introdução: formas de citação 
4.3. Objetivos 
4.4. Justificativa 
4.5. Hipóteses 
4.6. Metodologia 
4.7. Orçamento 
4.8. Cronograma 
4.9. Referências  

    4.10. Preenchimento de formulários padronizados de órgãos de fomento.  
Capítulo 5.  Elaboração de documentos científicos 

5.1. Normatização e redação de Resumo e pôster para congresso científico. 
     5.2. Normatização, redação e análise de Artigo científico. 
Capítulo 6.  Ética na Pesquisa Científica: Legislação vigente – humanos (Resolução 196/96) e 
animais (Lei Arouca no. 11.794 8) 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas teóricas e práticas, trabalhos de Pesquisa Bibliográfica, leitura e discussão derevistas 
científicas, jornais e outros textos, apresentação de Seminários com temas previamente 
escolhidos, grupos de estudo dirigido com roteiros preparados pelo professor. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

Roteiros para acompanhamento das aulas teóricas e práticas, elaborados pelo 
professor,sugestões de leituras e títulos para preparação de Seminários, roteiros para estudo 
dirigido em grupo ou individual, previamente preparado pelo professor, quadro-negro, datashow, 
retroprojetor, vídeo e computador  para exibição de CD. 

 
ATIVIDADES DISCENTES  

 Avaliações escritas; Trabalhos em grupos e pesquisas; Trabalhos individuais; Relatórios de aulas 
práticas ou atividades simuladas. 

 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  

1ª Avaliação – 30 pts distribuídos em 20 pts, seminário 10 pts. 
2ª Avaliação – 30 pts distribuídos em 1 prova de 20 pts, seminário 10 pts. 
3ª Avaliação – 40 pts distribuídos em 1 prova de 20 pts,) e   ADA 20 pts. 
Avaliação Suplementar – 40 pts. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

1) ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 
elaboração de trabalhos de graduação . 9.ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
2) OLIVEIRA, Rosy Maria. Manual para apresentação de trabalhos científicos: TCCs, 
Monografias, Dissertações e Teses.   UNIPAC. Barbacena/MG, 2012,127 p. 
3) RUDIO,Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica . 37.ed. Petrópolis, RJ: 
Vozes,  2010. 

 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  



 

 

1) SEVERINO,Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico . 23.ed. São Paulo: Cortez, 
2007. 
2) TACHIZAWA,Takeshy; MENDES, Gildásio. Como fazer monografia na prática . 12.ed. Rio de 
Janeiro: FGV, 2006. 
3) ECO, Umberto. Como se faz uma  tese. Tradução de: Gilson César Cardoso de Souza. 22. ed. 
São Paulo: Perspectiva, 2009. 174 p.  
 
 


