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1. EMENTA 

Pressupostos teóricos da pesquisa em educação; Fundamentos epistemológicos e metodológicos 

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

Elaboração do Projeto de Pesquisa; Normas de apresentação do trabalho científico 

 

2. OBJETIVO DA DISCIPLINA: 

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. 

3. CONTEÚDO 

A pesquisa em Educação: aspectos gerais, bases de dados e artigos científicos 

Fundamentos epistemológicos da pesquisa em educação 

Modalidades de pesquisa em educação: abordagens, métodos e técnicas 

O projeto de pesquisa: aspectos gerais, etapas, estrutrura 

Normas e técnicas da ABNT  

 

4. AVALIAÇÃO 

N1 – seminário, fichamentos, participação em fóruns 

N2 – vídeo colaborativo 

NF – média (N1 e N2) 

5. METODOLOGIA 
As 80 horas serão distribuídas de maneira remota da seguinte forma: 24 horas síncronas (via Google 

Meet) e 56 assíncronas  a partir de atividades como Fóruns, leituras dirigidas, elaboração de fichamentos 

seminários colaborativos e criação colaborativa de vídeo.  

 



 

Obs.: A comunicação entre discentes e docentes, incluindo o envio e disponibilização de materiais 

bibliográficos e atividades para estudos, serão utilizados e-mails, whatsapp e plataforma 

Sigaa. 

 

DIAS/MÊS/ 

AULA  

CONTEÚDOS MODALIDADE̸ATIVIDADE  

HORAS 

1 14.10 Apresentação 

do Plano de 

Ensino e 

conversas 

iniciais sobre o 

fazer pesquisa 

Síncrona - Dinâmica de apresentação e troca de 

experiências em relação a pesquisa 

 

2h 

2 16.10 A pesquisa em 

educação 

Assíncrona – Leitura dirigida e participação em 

fórum  

 

 

4h 

3 19.10 Pesquisa em 

base de dados 

Assíncrona – vídeo sobre pesquisas em bases de 

dados  

Pesquisa de artigos de acordo com temática do seu 

TCC  

 

4h 

3 21.10 Pesquisas em 

educação 

Síncrona – apresentação de artigos pesquisados e 

debate  

 

2h 

 

 

4 23.10 Pesquisas 

quantitativas 

qualitativas em 

educação 

Assíncrona – leitura dirigida  

 

Síncrona - debate 

2h 

 

2h  

4 26.10 Fundamentos 

epistemológicos 

e 

metodológicos 

da pesquisa em 

educação 

Assíncrona – Webconferência Metodologias para a 

pesquisa em Educação -  

 

 

Síncrona – aula expositiva  

2h 

 

 

 

2h 

5 26.10 Modalidades da 

pesquisa em 

educação: 

aspectos gerais 

Assíncrona – Leituras dirigidas, pesquisa em base de 

dados e elaboração colaborativa de seminário 

 

 

 

4h 

6 28.10 Modalidades da 

pesquisa em 

educação: 

coleta e análise 

de dados  

Assíncrona – Leituras dirigidas, pesquisa em base de 

dados e elaboração colaborativa de seminário 

 

 

4h 

7 30.10 Modalidades da 

pesquisa em 

Síncrona – Seminários: apresentação do seminário 

colaborativo expondo aproximações e 

2h 

 



educação distanciamentos entre as modalidades de pesquisas  

 

 

7 04.11 Pesquisas 

contemporâneas 

em educação 

Assíncrona – leitura dirigida  

 

 

Síncrona -  Debate  

 

2h 

 

 

2h 

 

8 06.11 Pesquisas 

contemporâneas 

em educação 

Assíncrona – Vídeos Deleuze e Foucault e educação 

Participação em fórum 

4h 

 

 

 

9 09.11 O projeto de 

pesquisa em 

educação: 

aspectos 

introdutórios  

Assíncrona – Vídeo e leitura dirigida  

 

 

Síncrona -  Debate  

 

2h 

 

 

2h 

10 11.11 Pesquisas em 

educação 

Assíncrona - Pesquisa de artigos 2 de acordo com 

temática do seu TCC  

 

 

Síncrona – apresentação de artigos pesquisados 2 e 

debate  

 

2h 

 

 

2h 

11 13.11 O projeto de 

pesquisa em 

educação: 

planejamento e 

execução  

Assíncrona – leitura dirigida 

 

 

Síncrona – Apresentação dos principais aspectos 

2h 

 

 

2h 

12 16.11 Elaboração do 

Projeto de 

Pesquisa: a 

escrita 

acadêmica 

Assíncrona – leitura dirigida e fórum  4h 

13 18.11 ABNT e os 

trabalhos 

científicos  

Assíncrona – Leitura dirigida acerca da ABNT e 

vídeos relacionados 

 

4h 

14 20.11 Pesquisas em 

educação: 

normas e 

técnicas da 

ABNT aos 

trabalhos 

científicos 

realizados 

Assíncrona – Fichamento 1 de artigos de acordo com 

temática do seu TCC  

 

4h 

15 23.11 Pesquisas em Síncrona  - orientações acerca das normas e técnicas 2h 



educação:  

orientações 

acerca das 

normas e 

técnicas da 

ABNT aos 

trabalhos 

científicos 

realizados 

da ABNT no fichamento 1 aos trabalhos científicos 

realizados e normas para apresentação de trabalho 

científico 

16 25.11 Pesquisas em 

educação:  

orientações 

acerca das 

normas e 

técnicas da 

ABNT aos 

trabalhos 

científicos 

realizados 

Assíncrona – Fichamento 1 de artigos de acordo com 

temática do seu TCC  

 

4h 

17 27.11 Pesquisas em 

educação:  

orientações 

acerca das 

normas e 

técnicas da 

ABNT aos 

trabalhos 

científicos 

realizados 

Síncrona  - orientações acerca das normas e técnicas 

da ABNT  no fichamento 2 aos trabalhos científicos 

realizados e normas para apresentação de trabalho 

científico 

2 

18 30.11  Metodologia 

da Pesquisa em 

Educação  

Assíncrona – Elaboração colaborativa (estudos, 

roteiro, produção e finalização) sobre principais 

aspectos da disciplina  a ser disponibilizado para a 

próxima turma 

 

Síncrona – Apresentação e debate 

8h 

 

 

 

 

2h 

19 02.12 Finalização Síncrona – avaliação e balanço  2h 

 

8.  BIBLIOGRAFIA: 

 

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 14724. Informação e documentação. 

Trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2002. .  

______.NBR 6023. Informação e documentação: referências; elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 

2002. 

______.NBR 10520. Informação e documentação: citações em documentos Rio de Janeiro: 

ABNT, 2002. 



______. NBR 6028. Informação e documentação: resumo, apresentação: Rio de Janeiro ABNT, 

2003.  

CARDOSO, Ruth C, L. (org.) A aventura antropológica: teoria e pesquisa. 2. ed. São Paulo: Paz e 

Terra, 1988.  

FAZENDA, Ivani (org.). Metodologia da pesquisas educacional. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1999. 

FAZENDA, Ivani (org.). Novos enfoques da pesquisa educacional. 2. ed. São Paulo: Cortez, 

1992. 

FURASTÉ, Pedro Augusto. Normas e técnicas para o trabalho científico. 15. ed. Porto Alegre:s.n, 

2011. GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1991. 

LARROSA, Jorge  Bondía Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Rev. 

Bras. Educ. [online]. 2002, n.19, pp.20-28. ISSN 1413-2478. 

LEITE, César Donizetti Pereira; OLIVEIRA, Luana Priscila. Pesquisa-experiência: relatos, 

corpos e acontecimentos. Revista Digital do Laboratório de Artes Visuais. Santa Maria – vol. 

12, n. 3, p. 134 - 152 – set./dez 2019. http://dx.doi.org/10.5902/1983734837899. Disponível 

em: https://periodicos.ufsm.br/revislav/article/view/40617/0. Acesso em: 06 outubro de 2020. 

MATIAS, Juliana Cândido; NUNES, Márcia Jovani de Oliveira; SILVA, Andressa Lima da; 

BARROS, Josemir Almeida. Perspectivas metodológicas e os bordados na pesquisa qualitativa 

em educação. EDUCA – Revista Multidisciplinar em Educação, Porto Velho, v. 6, n. 13, p. 128-

145, 30 mar. 2019. DOI: http://dx.doi.org/10.26568/2359-2087.2019.3721. Disponível em: 

http://www.periodicos.unir.br/index.php/EDUCA/article/view/3721. Acesso em: 25 agosto 2020. 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.5902/1983734837899
https://periodicos.ufsm.br/revislav/article/view/40617/0

