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EMENTA 

Pressupostos teóricos da pesquisa em educação; Fundamentos epistemológicos e 

metodológicos da pesquisa em educação; Planejamento e execução do projeto de pesquisa em 

educação, Tipos de pesquisas aplicadas a educação; Normas e técnicas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); Elaboração e apresentação do Projeto de Pesquisa; 

Normas de apresentação do Projeto de Pesquisa. 

 

OBJETIVOS 

Possibilitar aos acadêmicos os elementos necessários para a elaboração do projeto de pesquisa 

com vistas à construção do Trabalho de Conclusão de Curso; Apresentar os pressupostos da 

pesquisa educacional, enfatizando as diferentes abordagens, métodos, tipos e técnicas de 

coletas de dados diante das necessidades do contexto; Orientar os acadêmicos para a 

utilização das normas e técnicas da ABNT aos trabalhos científicos realizados. 

 

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

 Pressupostos teóricos da pesquisa em educação;  

 Fundamentos epistemológicos e metodológicos da pesquisa em educação;  

 Normas de apresentação do trabalho científico 

 Normas da ABNT;  

 Tipos de pesquisas aplicadas a Educação; 

 Planejamento e execução do projeto de pesquisa em educação; 

 Escrita de texto científico; 

 Elaboração do Projeto de Pesquisa; 

 Apresentação do Projeto de Pesquisa. 

 

METODOLOGIA 

 Os materiais bibliográficos serão disponibilizados para leitura prévia pelos alunos; 

 Produção de textos no decorrer dos encontros;  

 Debates; trabalhos em grupo; seminários e oficinas;  

 Pesquisas bibliográficas (incluindo pesquisas na Internet); 

 Oficinas Pedagógicas sob a responsabilidade da docente; 

 Escrita do Projeto de Pesquisa em etapas, a serem orientadas nos encontros online; 

 Apresentação do Projeto de Pesquisa em slides. 

 



Excepcionalmente, neste ano de 2021 em função da suspensão do calendário acadêmico e de 

seu retorno autorizado de forma remota pela Resolução n° 287/CONSEA/UNIR, de 2 de 

dezembro de 2020, a disciplina DEC00050 – METODOLOGIA DA PESQUISA EM 

EDUCAÇÃO (80horas) – será reiniciada no formato de aulas remotas, com atividades 

síncronas e assíncronas.  

Considerando a Pandemia (COVID 19), a carga horária será desenvolvida por meio remoto 

com a utilização dos seguintes procedimentos, recursos e atividades didáticas:  

- Das 96 horas aula necessárias para compor 80 horas da disciplina, as aulas serão ofertadas 

em 25% de forma síncrona, ou seja, 24 horas aula, distribuídas em 12 encontros remotos de 

1 hora e 40 minutos cada; as atividades síncronas, para esta oferta, serão realizadas por meio 

do google meet de maneira que em um mesmo lugar virtual, independente do lugar físico em 

que se encontrem, todos os discentes e docentes dialogarão em tempo real.  

- Serão ofertadas 72 horas aula por Ensino Remoto em Situação Excepcional com 

atividades assíncronas: as atividades assíncronas serão: leitura dos textos enviados anexados 

por e-mail; estudo de textos; elaboração de sínteses e análises dos textos. Escrita do Projeto de 

Pesquisa; Elaboração de slides e apresentação do Projeto de Pesquisa. 

 

Os materiais bibliográficos para estudo serão encaminhados, via e-mail, antes do início do 

período definido para as atividades síncronas.  

Além das atividades síncronas, para a comunicação, inclui-se: e-mails, whatsapp e e-mail 

institucional. 

 

AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação dar-se-á nas dimensões individuais e coletivas a partir dos critérios: 

 Participação e realização das atividades individuais e coletivas; 

 Frequência às aulas; 

 Frequência aos atendimentos individuais agendados; 

 Preparação de material para exposição; 

 Desempenho no uso dos recursos audiovisuais; 

 Elaboração do Projeto de Pesquisa; 

 Seminário online - Compartilhando Projetos de Pesquisa. 
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