
 1

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas 

Departamento de Administração 
Curso de Administração 

Av. Fernando Ferrari, 514 - Campus Universitário - Goiabeiras 
CEP. 29075-910 - ES – Brasil - Tel. (27) 3335.2599 

 
 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 
                                                       
 
Disciplina: Projeto de Pesquisa em Administração Código: ADM-06154 

 
Professora: Aigline de Menezes Paes Vervloet  
                     aigline@terra.com.br 
 

Período:  

Carga Horária: 60 horas                                                                                Semestre: 2012/1 

 
 
 
1 EMENTA 
 
Projeto de Pesquisa em Administração é uma disciplina obrigatória de cunho prático cuja 
proposta é apresentar e discutir aspectos da Pesquisa em Ciências Sociais, mais 
especificamente em Administração.  Trata-se de uma disciplina concebida para estudantes 
de graduação prestes a elaborar seu trabalho de conclusão de curso. 
 
Os estudos empreendidos nesta disciplina são importantes para a composição do perfil do 
egresso, pois proporcionam ao estudante o referencial teórico-metodológico necessário à 
construção de uma perspectiva científica e crítica no processo de aquisição e consolidação 
do conhecimento. 

  
2 OBJETIVOS 
 
Dentre os objetivos que esperamos alcançar juntamente com os alunos, destacam-se: o 
desenvolvimento de habilidades e competências pessoais que os tornem aptos a realizar e/ou 
analisar pesquisas na área de administração; a familiarização com conceitos básicos, 
instrumentos analíticos e metodológicos para que até o final do período cada qual elabore 
seu Projeto de Pesquisa individual, ou seja:  

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

• Conhecer as normas técnicas necessárias à elaboração de um trabalho científico. 

 
 
3 MÉTODO DE ENSINO 
 
A disciplina será ministrada por meio de exposição dialogada, estudos dirigidos, leitura e 
discussão de textos, seminários, atividades individuais e grupais. Diversas serão as atividades 
extraclasse, em especial, aquelas afetas à busca de informações para a elaboração do Projeto de 
Pesquisa individual.  
 

Ao professor caberá a apresentação, provocação e mediação de debates acerca das idéias centrais 
dos assuntos tratados em aula, aos alunos a leitura dos textos e a participação ativa nos debates e 
atividades propostas. Assim sendo, a participação do aluno em sala de aula é indispensável. 
Assiduidade e pontualidade serão considerados elementos essenciais da participação, pois 
demonstram o grau de interesse que cada um tem pela disciplina. 
 
 
4  MÉTODO DE AVALIAÇÃO 
 
4.1 Participação: Presença, pontualidade, interesse, desempenho nas aulas e realização das 
leituras e atividades propostas (dissertações, textos, análises, fichamentos, questionários, 
seminários, debates, pesquisas, etc). 
 
4.2  Elaboração de um Projeto de Pesquisa: a ser entregue até 08/06/2012. 
 
 
5  DA COMPOSIÇÃO DAS NOTAS 
 
A composição das notas se dará da seguinte forma: 
 
Nota 1: Participação/atividades = 5,0 (50%) 
 
Nota 2: Projeto de Pesquisa = 5,0 (50%)  
 
Para aprovação na disciplina o aluno deverá ter média semestral igual ou maior a 7,0 
(sete); média semestral = nota de Participação + nota da Prova. 
 
Caso o aluno não alcance nota 7,0 (sete) na média semestral, deverá se submeter à prova final, 
com todo o conteúdo da disciplina. A média final, nesse caso, será composta da média semestral 
+ nota da prova final, dividido por 2, devendo ser igual ou superior a 5,0 (cinco) para que o 
aluno seja considerado aprovado na disciplina. 
 
 
Observação importante : independente da nota será reprovado o aluno que apresentar mais que 
25% de faltas no decorrer do semestre. O abono das faltas somente será concedido por meio de 
requerimento escrito e dentro dos casos previstos pelo regulamento da Universidade. 
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6 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

6.1 Reflexão sobre o perfil do pesquisador e a prática da pesquisa; 

6.2 Conceitos e definições aplicáveis ao processo de pesquisa; 

6.3 Diretrizes para elaboração de um projeto e realização da pesquisa em  Administração; 

6.4 Tipos e técnicas de pesquisa; 

6.5 Normalização e Apresentação de trabalhos científicos e acadêmicos. 

 
A ordem de apresentação/proposição dos tópicos poderá sofrer alterações, visando melhor 
apreensão dos conteúdos.  
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No decorrer do semestre, serão indicados textos, artigos e reportagens para 
complementação da aprendizagem (disponibilizados pela professora). 
 
 


