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CURSO: BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

Turno: EaD – EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Currículo 

2010 

Unidade Curricular 

METODOLOGIA DE ESTUDO E DE PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO 

Professora: Denise Carneiro R. Bernardo 
Departamento 

DECAC 

Período 

01 

Carga Horária 
Código CONTAC 

 
Teórica 

 

Prática 

 

Total 

60h 

Tipo 

 

Habilitação / Modalidade 

EAD 

Pré-requisito 

 

Co-requisito 

-- 

 

EMENTA 
Métodos de estudo: orientação para a leitura, análise e interpretação de texto. Ciência, 
metodologia e pesquisa em administração. Tipos de pesquisa. O processo de pesquisa. 
Instrumentos e técnicas de coleta e análise de dados. Estrutura e organização de 
trabalhos científicos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAGEM 
 
* Conhecer os objetivos e as atividades da Universidade. 
* Identificar a importância do processo de leitura, análise e interpretação de textos científicos 
no ato de estudar.  
* Utilizar as técnicas de sublinhar, esquematizar, resumir, documentar textos científicos para 
auxiliar o processo de aprendizagem. 
* Definir os diferentes tipos de conhecimentos. 
* Descrever e diferenciar os conceitos de ciência, pesquisa, método e metodologia.  
* Identificar a importância do método, da metodologia e da pesquisa na construção da 
ciência. 
* Diferenciar os distintos tipos de pesquisa. 
* Identificar as características de cada tipo de pesquisa.  
* Relacionar os diferentes tipos de pesquisa com o campo da Administração Pública. 
* Relacionar as diferentes etapas do processo de pesquisa. 
* Descrever os procedimentos operacionais desenvolvidos em cada etapa. 
* Identificar a importância do processo de pesquisa no curso de Graduação em 
Administração Pública. 
* Apontar as técnicas e os instrumentos utilizados para a coleta e análise de dados nas 
pesquisas científica. 
* Listar as vantagens e desvantagens na utilização de cada uma das técnicas.  
* Identificar a sua aplicabilidade nas pesquisas em Administração Pública. 
* Distinguir os elementos que compõem a estrutura básica de um trabalho científico: 
introdução, desenvolvimento e conclusão. 
* Enumerar os elementos constitutivos: pré-textuais, textuais e pós-textuais.  
* Identificar a estrutura e organização de trabalhos científicos, especificamente Trabalho de 
Conclusão de Curso e artigo científico. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Unidade 1 – Orientação para estudo, leitura, análise e interpretação de texto 
A Universidade como universo de conhecimentos 
O estudo na Universidade 
Processo de leitura 
Análise textual 
Análise temática 
Análise interpretativa 
Problematização 
Síntese ou conclusão pessoal 
Técnicas de leitura 
A técnica de sublinhar 
A técnica de esquematizar 
A técnica de resumir 
A técnica da documentação do estudo  
Unidade 2 – Ciência, metodologia e pesquisa 
A ciência e os diferentes tipos de conhecimentos 
Conhecimento popular 
Conhecimento religioso 
Conhecimento filosófico 
Conhecimento científico 
As Ciências Sociais e suas especificidades 
Método e metodologia 
O que é pesquisa 
Unidade 3 – Tipos de pesquisa 
A primeira grande divisão 
O método e a forma de abordar o problema 
Quanto aos objetivos da pesquisa 
Quanto aos procedimentos adotados na coleta de dados 
Unidade 4 – O processo de pesquisa 
O processo de pesquisa 
Etapas da pesquisa científica 
O planejamento da pesquisa 
A execução da pesquisa 
A comunicação dos resultados 
O processo de pesquisa no curso de Graduação em Administração Pública 
Unidade 5 – Instrumentos e técnicas de coleta e análise de dados 
Instrumentos e técnicas de coleta e análise de dados 
Técnicas de coleta de dados 
Técnicas de análise de dados 
Unidade 6 – Estrutura e organização de trabalhos científicos 
Os trabalhos científicos 
Trabalho de Conclusão de Curso 
Artigo científico 

METODOLOGIA E RECURSOS COMPLEMENTARES 

Interação via Plataforma Moodle. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

40% da nota atribuída aos trabalhos feitos pela Plataforma Moodle e 60% pela avaliação 

presencial aplicada nos polos.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 7. ed. 
São Paulo: Atlas, 2007. 
 
RICHARDSON, Roberto Jarry, et al. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. rev. 
ampl. São Paulo: Atlas, 2007. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CERVO, Amado Luis; BERVIAN, Antonio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 
5. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 
 
DEMO, Pedro. Metodologia para quem quer aprender. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 
2007. 
LUCKESI, Carlos et al. Fazer universidade: uma proposta metodológica. 3. ed. São 
Paulo: Cortez, 1986. 
 
MINAYO, Maria Cecília de Souza. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e 
criatividade. Petrópolis: Vozes, 2002. 
 
SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 11. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2004. 
 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. e 
atualizada. São Paulo: Cortez, 2007. 
 
TRIVIÑOS, Augusto N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 
 
YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2001. 
 
VERGARA, Sylvia Constant. Métodos de pesquisa em administração. São Paulo: 
Atlas,1997. 

 

Coordenador 

 


