
 

 

PLANO DE ENSINO 
 

FACULDADE : Ciências da Saúde de Juiz de Fora 
CURSO: Nutrição Período: 2º 
DISCIPLINA: Métodos para Normatização de Trabalhos Acadêmicos Científicos Ano: 2015 
CARGA HORÁRIA: 40 horas PRÉ-REQUISITO:       - 
SEMANAL: 02 aulas TOTAL: 40 aulas 
 

EMENTA 
A ciência e o conhecimento científico. O método científico. Técnicas básicas de leitura e de 
produção escrita. Técnicas de levantamento bibliográfica. Métodos e técnicas de pesquisa. 
Elaboração e comunicação da pesquisa. Trabalhar textos das relações étnico-raciais no estudo da 
história e cultura afro-brasileira e indígena e suas repercussões ao longo da história do país, 
Educação ambiental e Educação em Direitos Humanos. 

 
OBJETIVOS 

Adquirir habilidades e competências para a produção de autênticos documentos com valor 
científico; 
Orientar ao aluno como escolher o tema, definir objetivos, fazer a coleta de dados, escrever de 
maneira lógica, clara e acessível, evitando desvios desnecessários ou redundantes. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
� A prática da metodologia científica. 
� Níveis e tipos de pesquisa. 
� Formas básicas de textos de Pesquisa Científica: Resenha,  artigo científico, ensaio, ate-

projeto, monografia. 
� Fases da pesquisa científica. 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

        Por meio da leitura e contextualização dos textos promover/provocar uma reflexão crítica, a 
partir de discussões, tentando mostrar aos alunos o valor da pesquisa científica e seu significado 
na sociedade letrada. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
� Aula expositiva, discussões, atividades individuais, trabalhos; e exercícios (de pesquisa) 

para serem realizados fora do horário/aula. 
� Quadro e giz, livros, revistas, periódocos e jornais. 

 
ATIVIDADES DISCENTES  

Trabalhos e provas 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
1ª etapa: trabalhos 30,0 ptos  /  2ª etapa  prova de 30,0 ptos  3ª. Etapa : 20 pontos prova e 20 
pontos ADA 
 

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



 

 

 
 

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


