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PROGRAMA 

 
 
Disciplina: Projeto de Pesquisa em Administração  Código:ADM - 02172 
Professora: Átila Godoy Rissi   
Carga Horária:  60 horas  
Período:  2000/2 

 
 

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 dos estudos, 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 o entendimento básico para 

atuarem na pesquisa científica em administração, e também para utilizarem mais 
criticamente todos os produtos das pesquisas realizadas em qualquer área de 
interesse. 
 Visa, basicamente oferecer ao aluno as informações necessárias a uma 
reflexão crítica para a implementação de um bom projeto  de pesquisa individual de 
final do curso de graduação em Administração.  
 
3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1. Ciência e conhecimento cientifico; a construção científica; ciência e ideologia; 
ciência e crença. 

2. A formulação do problema de pesquisa; a construção de hipóteses; a 
operacionalização das variáveis; a delimitação; o referencial teórico. 

3. A classificação das pesquisas; a pesquisa bibliográfica, documental, 
experimental, levantamento, estudo de caso, pesquisa-participante, etc. 

4. A estruturação de um projeto de pesquisa. 
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4– METODOLOGIA DE ENSINO: 
 

Serão utilizados os seguintes procedimentos didáticos: leitura, análise,  
interpretação de textos, discussão de temas, seminários, exposição dialogada pelo 
professor  ou um conferencista convidado. 
 
5– METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
 

Participação (resumo, exercícios, freqüência, interesse).;.........................30% 
Prova final: Seminário, Resenha, Estudo dirigido, Projeto Individual e teste de           
verificação ..................................................................................................70% 
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