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PROGRAMA 

 
 
Disciplina:  
Projeto de Pesquisa em Administração 

Código: 
ADM - 02172 

Professor:  Hugo Júnior Brandião   
Carga Horária:  60 horas  
Período:  2004/2 
 
 
1 – EMENTA: 
 

A Ciência, sua natureza e sua função. O fato científico. A verdade, o fato, a 
teoria, a ideologia. O processo de pesquisa. A seleção do problema. A seleção de 
delineamento da pesquisa, o referencial teórico, a natureza do estudo, limites e 
possibilidades do sistema de elaboração dos instrumentos de pesquisa. Codificação 
e análise de dados.  Interpretação dos resultados. Relatório da pesquisa. 
 
 
2. OBJETIVOS: 
 

A disciplina pretende proporcionar aos alunos os conhecimentos 
metodológicos básicos para atuarem em pesquisa científica em administração e, 
também, para utilizarem mais criticamente todos os produtos das pesquisas 
realizadas em qualquer área de interesse. 
Pretende, ainda, proporcionar o entendimento do quadro epistemológico básico que 
informa a pesquisa em Administração, favorecendo a distinção dos diferentes níveis 
de análise da pesquisa administrativa. 
Há, mais especificamente, o objetivo curricular de preparar o aluno para a pesquisa 
final de curso, individual, a ser realizada e apresentada para cumprimento dos 
créditos referentes à disciplina ADM-02186 – Seminário de Integração. 
Ao final da disciplina, os alunos deverão estar aptos a: 
 

a) Reconhecer os diferentes níveis de articulação do pensamento administrativo; 
b) Debater os diferentes pólos epistemológicos da pesquisa em Ciências Sociais; 
c) Elaborar um projeto de pesquisa em Administração, localizando-o, a partir do 

delineamento de seus objetivos, em um dos diferentes níveis de análise. 
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3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
 
Unidade I: Os Pólos Epistemológicos Básicos da Pesq uisa em Administração: 

 
• Os diferentes níveis de abstração do pensamento administrativo; 
• A ciência, sua natureza e sua função: o fato científico; 
• O esquema da compreensão x o esquema da explicação. 

 
Unidade II: Aspectos Metodológicos da Pesquisa em C iência Social: 

 
• 2.1. Metodologia das ciências sociais x metodologia das ciências naturais; 
• 2.2. A seleção do problema; 
• 2.3. O delineamento da pesquisa, o referencial teórico e a natureza do estudo; 
• 2.4. Limites e possibilidades do sistema de mensuração. 

 
Unidade III: O Processo de Pesquisa: 

 
• 3.1. Universo e amostra; 
• 3.2. A coleta de dados e a elaboração dos instrumentos de pesquisa; 
• 3.3. Codificação e análise dos dados; 
• 3.4. Interpretação dos resultados; 
• 3.5. O relatório de pesquisa. 

 
4 - METODOLOGIA DE ENSINO: 
 

Serão utilizados os seguintes procedimentos didáticos: 
 

• Leitura, análise e interpretação de textos pelos alunos; 
• Apresentação e discussão de temas, através de seminários conduzidos pelos 

alunos sob a supervisão do professor;  
• Exposição dialogada pelo professor e/ou conferencista convidado; 
• A leitura da bibliografia será cobrada em todos os exercícios e na redação do 

projeto; 
• Haverá orientação individualizada para a elaboração de um projeto de 

pesquisa em administração. Esta poderá ocorrer dentro ou fora da sala de 
aula em data e horário agendados antecipadamente. 

 
5 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
 

A avaliação abrangerá a observância dos seguintes aspectos: 
 

• Participação nas aulas; 
• Análise e interpretação de textos; 
• Exercícios; 
• Elaboração de um projeto de pesquisa relativo a um tema administrativo, 

devidamente localizado em um dos diferentes níveis de análise em 
Administração. 
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• Participação (resumo, exercícios, freqüência, interesse)................ 30% 
• Projeto de Pesquisa.........................................................................70% 
• Versão preliminar do projeto: até  ______/______/2005 
• Versão definitiva do projeto:   até  ______/______/2005 
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