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PROGRAMA 

 

 
Disciplina:  
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Carga Horária:  60 horas  
Período:  2005/2 
 
 
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: 
 

2.1. O desenvolvimento de habilidades e competências pessoais que os 
tornem aptos a realizar e/ou analisar pesquisas na área de administração;  
 
2.2. A familiarização com conceitos básicos, instrumentos analíticos e 
metodológicos para que até o final do período cada qual esteja habilitado 
para elaborar um Projeto de Pesquisa e/ou trabalhos de cunho científico, ou 
seja:  
 

• Propor um problema de pesquisa claramente apresentado; 
• Justificar o tema escolhido de forma satisfatória; 
• Selecionar e utilizar adequadamente diferentes fontes de pesquisa; 
• Escolher uma metodologia apropriada, viável para a solução do 

problema; e, 
• Conhecer as normas técnicas necessárias à elaboração de um 

trabalho científico. 
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3 - METODOLOGIA DE ENSINO: 
 
     A disciplina terá um enfoque predominantemente prático. As aulas 
compreenderão exposições dialogadas, dinâmicas de grupo, análises de projetos 
tomados como exemplos, elaboração de resenha, debates sobre leituras 
previamente recomendadas, utilização de filmes para fins didáticos, etc. 
 
        As atividades extra-classe serão diversificadas, em especial, aquelas afetas 
à busca  de informações para a elaboração do Projeto de Pesquisa individual. O 
professor atuará na maioria das vezes como agente provocador e mediador das 
discussões, bem como orientador na elaboração e/ou apresentação dos 
trabalhos. 
 

  As atividades a serem desenvolvidas pelos alunos no decorrer do curso 
compreenderão: 

 
a. Desenvolvimento de um projeto de pesquisa em administração a ser 

apresentado, formalmente, ao final do curso; 
 

b. Elaboração de uma resenha, em sala de aula, sobre um dos 
seguintes livros:  

 
• DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo.  

São Paulo, Cortez, 1996; 
 

• ALVES , Rubem. Filosofia da Ciência . São Paulo, Ars 
Poética, 1996. 

 
c. Outras atividades complementares (em classe e extra-classe). 

 
 
4 - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
 

1) - Atividades relativas ao projeto individual: 
 

• Definição do Problema, objetivos e justificativa da Pesquisa; 
• Composição de um suporte teórico mínimo; 
• Elaboração da Metodologia da Pesquisa; 
• Apresentação da versão final do projeto; 

 
2) - Cinco avaliações escritas (mini-testes): aplicados no início de cada aula  
relativa ao debate sobre os  capítulos do livro-texto; 
 
3) - Composição da resenha, em sala de aula; 
 
4) - Prova Final. 
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5) - O desempenho do aluno será avaliado levando-se em conta as seguintes 
ponderações: 
 

• Participação.................. 15% 
• Mini-testes.................... 20% 
• Resenha....................... 20% 
• Projeto Individual.......... 45% 

 
6) - A participação do aluno em sala de aula é indispensável . Assiduidade e 

pontualidade serão computadas como elementos essenciais da participação, pois 
demonstram o grau de interesse que cada um tem pela disciplina. Os alunos que não 
comparecerem a, pelo menos, 75% das aulas serão reprovados por falta 
independentemente dos resultados obtidos em outros quesitos do processo de 
avaliação, ressalvados os casos previstos pelas normas da UFES 
 
 
5 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 
Os tópicos abordados ao longo da disciplina incluirão, dentre outros: 

 
• Reflexão sobre o perfil do pesquisador e a prática da pesquisa; 
• Conceitos e definições aplicáveis ao processo de pesquisa; 
• Diretrizes para elaborar e implementar um projeto de pesquisa em 

Administração; 
• Tipos e técnicas de pesquisa; 
• A pesquisa como princípio científico e educativo; 
• Normalização e Apresentação de trabalhos científicos e acadêmicos; 
• A evolução da ciência e a teoria do conhecimento. 

 

6 - BIBLIOGRAFIA: 
 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e Relatórios de Pesquisa em 
Administração . 5ª. Ed., São Paulo, Atlas, 2004,  
 
Artigos  extraídos de revistas especializadas e/ou periódicos, buscando obter 
de cada um aquilo que melhor atender à implementação deste programa e 
obedecendo às limitações impostas pelo tempo disponível para apresentação 
da matéria. 

 
 Bibliografia Complementar : 
 
UFES. Guia para normalização de referências: NBR 6023:200 2. 2a ed. 
Vitória/ES,                Biblioteca Central da UFES, 2002. 
 
         . Normalização e apresentação de trabalhos científico s e 
acadêmicos: guia para alunos, professores e pesquis adores da UFES.    
6ª ed. Vitória/ES, Biblioteca Central da UFES, 2002.       


