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PROGRAMA 

 

 
Disciplina:  
Projeto de Pesquisa em Administração  

Código:  
ADM - 02172 

Professora: Susane Petinelli Souza   
Carga Horária:  60 horas  
Período:  2006/2 
 
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.   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. 
 
2.2.    Proporcionar o entendimento do quadro epistemológico básico que informa 
a pesquisa em Administração, favorecendo a distinção dos diferentes níveis de 
análise da pesquisa administrativa. 
 
2.3.    Embasar o aluno para a realização de sua pesquisa final de curso. 

 
2.4. Ao final da disciplina, os alunos deverão estar aptos a: 
 

• Reconhecer os diferentes níveis de articulação do pensamento 
administrativo; 

• Debater os diferentes pólos epistemológicos da pesquisa em Ciências 
Sociais; e 

• 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: 

 
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. 

 
 
4 - METODOLOGIA DE ENSINO: 
 

A disciplina terá um enfoque predominantemente prático.  As aulas 
compreenderão exposições dialogadas, dinâmicas de grupo, elaboração de resenha, 
debates sobre leituras previamente recomendadas. 
Haverá orientação individualizada para a elaboração de um projeto de pesquisa em 
administração. 
 
 
5 - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
 

Deverão ser observados os seguintes aspectos: 
 

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

devidamente localizado em um dos diferentes níveis de análise em 
Administração. 

 
Participação (resumo, exercícios, freqüência, interesse).............................. 30% 
Projeto de Pesquisa....................................................................................... 70% 

 
Versão preliminar do projeto: até ______/______/2006. 
Versão definitiva do projeto: até ______/______/2006. 

 
Os alunos deverão apresentar o projeto de pesquisa nas diferentes fases de 

execução a fim de compartilhar com a turma o processo de aprendizagem. 
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