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1. EMENTA 
 
Ciência e senso comum.  Natureza e tipos de conhecimentos. Construção do conhecimento 
científico. O fato científico. A verdade, o fato, a teoria, a ideologia. O texto científico: resenha, 
resumo, resenha crítica, ensaio. A produção do texto científico: uso do tempo verbal, jargão
coloquial. Estrutura do texto: enunciado, desenvolvimento, fechamento. O artigo científico. 
Teórico; teórico-empírico; casos. Formas de busca bibliográfica impressa e web.  
Identificação de fontes recomendadas. Plágio. Normas da ABNT.
 
 
 
2- OBJETIVOS 
Ao final da disciplina, espera
 

• Compreender a relação entre ciência e senso comum e também os diversos tipos de 
conhecimento; 

• Compreender as principais implicações ideológicas 
de modo geral, e da administração, de modo particular; 

• Compreender como se dá a construção dos diversos textos científicos;
• Reconhecer um artigo científico e seus diversos tipos;
• Compreender as formas de plágio, a identificação de fontes de pesquisa e as normas 

de ABNT; 
• Ser capaz de produzir texto

 
3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 
Unidade I - Natureza e tipos de conhecimentos
- Administração: ciência ou arte
- O que caracteriza o conhecimento científico e as demais formas de conh
- Conceitos de ciência; 
- Tipologia das ciências; 
- Características das ciências;
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Natureza e tipos de conhecimentos. Construção do conhecimento 
científico. O fato científico. A verdade, o fato, a teoria, a ideologia. O texto científico: resenha, 
resumo, resenha crítica, ensaio. A produção do texto científico: uso do tempo verbal, jargão
coloquial. Estrutura do texto: enunciado, desenvolvimento, fechamento. O artigo científico. 

empírico; casos. Formas de busca bibliográfica impressa e web.  
Identificação de fontes recomendadas. Plágio. Normas da ABNT. 

final da disciplina, espera-se que os alunos estejam aptos a: 

Compreender a relação entre ciência e senso comum e também os diversos tipos de 

as principais implicações ideológicas e políticas 
e da administração, de modo particular;  

Compreender como se dá a construção dos diversos textos científicos;
Reconhecer um artigo científico e seus diversos tipos; 
Compreender as formas de plágio, a identificação de fontes de pesquisa e as normas 

Ser capaz de produzir textos científicos; aplicando as normas da ABNT.   

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Natureza e tipos de conhecimentos 
ação: ciência ou arte? 

O que caracteriza o conhecimento científico e as demais formas de conh

Características das ciências; 
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Natureza e tipos de conhecimentos. Construção do conhecimento 
científico. O fato científico. A verdade, o fato, a teoria, a ideologia. O texto científico: resenha, 
resumo, resenha crítica, ensaio. A produção do texto científico: uso do tempo verbal, jargão, 
coloquial. Estrutura do texto: enunciado, desenvolvimento, fechamento. O artigo científico. 

empírico; casos. Formas de busca bibliográfica impressa e web.  

Compreender a relação entre ciência e senso comum e também os diversos tipos de 

e políticas das ciências sociais, 

Compreender como se dá a construção dos diversos textos científicos; 

Compreender as formas de plágio, a identificação de fontes de pesquisa e as normas 

aplicando as normas da ABNT.     

O que caracteriza o conhecimento científico e as demais formas de conhecimento; 



2 

 

Unidade II - Ciência, ideologia, objetividade e neutralidade 
- Ideologia e neutralidade; 
- Objetividade e neutralidade; 
- A relação da teoria com os fatos; 
- Conceitos, constructos e termos teóricos; 
- Conceitos como abstração; 
- A importância dos conceitos operacionais. 
 
Unidade III – O texto científico 
- resenha, resumo, resenha crítica, ensaio; 
- A produção do texto científico: uso do tempo verbal, jargão, coloquial; 
- Estrutura do texto: enunciado, desenvolvimento, fechamento; 
- O artigo científico. Teórico; teórico-empírico; casos. 
 
Unidade IV – Plágio e Normas ABNT 
 
 
 
4 - METODOLOGIA 
Aulas expositivas dialogadas com auxílio do quadro, de apresentações no projetor 
(datashow) e estudos dirigidos. 
 
5 – AVALIAÇÃO 

Nota 1 = 7,0 Prova + 3,0 estudos dirigidos (exercícios, minisseminários, resenhas) 
Nota 2 = 7,0 Prova + 3,0 estudos dirigidos (exercícios, minisseminários, resenhas) 
 
Caso o aluno não realize uma das provas bimestrais ou uma das avaliações imediatas 
poderá fazer a prova final para substituir a nota zero de uma delas (de apenas uma nota 
zero, se for mais de uma as outras permanecerão como zero). Mesmo quando for utilizada 
para substituir a nota de uma das provas do semestre não realizada pelo aluno, a prova final 
também será computada para fins de média final no caso de alunos com pontuação abaixo 
da média de aprovação.  
 
Situação Final: 
Média maior ou igual a 7,0 = Aprovado 
Média menor do que 7,0 = Prova Final 
Após a prova final: ((Média Semestral + Prova final)/2) igual ou maior do que 5,0 = Aprovado  
 
ATENÇÃO: 
É de total responsabilidade do aluno acompanhar sua freqüência. É permitida a ausência em 
até 25% (vinte e cinco por cento) das aulas da disciplina, ou seja, o equivalente a 15 faltas 
(ou 7 aulas e meia de 2 horas de duração) para uma carga horária de 60 horas-aula (30 
encontros de 2 horas), embora não seja aconselhável a ausência. Caso seja necessário e 
naqueles casos previstos em lei, o aluno deverá procurar a Pró-Reitoria de Graduação para 
solicitar amparo legal às suas atividades discentes. O professor da disciplina não aceitará 
nenhum tipo de atestado para compensar ou justificar faltas. 
 
6 VIAS DE COMUNICAÇÃO COM A  PROFESSORA: 
 
Sempre que necessário os alunos devem agendar reuniões com a professora pelo e-mail  
fernandessimone26@gmail.com para tirar dúvidas ou se aprofundar no conteúdo. 
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7 – BIBLIOGRAFIA: 
 
7.1 – Básica 
 
DEMO, P. Introdução à metodologia da ciência. São Paulo: Atlas, 2012. 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. V. Metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2010. 

 
7.2 – Complementar 
 
BRASILEIRO, A. M. M. Manual de produção de textos acadêmicos e científicos. São 
Paulo: Atlas, 2013. 
 
CALDAS, M. P.; BERTERO, C. O. Teoria das organizações. São Paulo: Atlas, 2007. 

CARVALHO, M. C.; (ORG) Construindo o saber. 4ª ed. rev. e ampl. Campinas, SP. 
Papirus, 1994. 

CLEGG, S. R.; HARDY, C.; NORD, W. Handbook de estudos organizacionais. Volume 1. 
São Paulo: Atlas, 1998. 

GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 2012. 

KROKOSCZ, M. Autoria e Plágio: um guia para estudantes, professores, pesquisadores e 
editores. São Paulo: Atlas, 2012. 

KUHN, T. S. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 2006. 

LAVILLE, C.; DIONNE, J. A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em 
ciências humanas. Porto alegre: Artmed, 1999. 

MORGAN, G. Paradigmas, metáforas e resolução de quebra cabeças na teoria da 
organização. Revista de Administração de Empresas, v.45, n.1, p.58-71, 2005. 

_____. Imagens da organização. São Paulo: Atlas, 1996. 

RICOEUR, Paul. Interpretação e ideologias. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1990. 

RODRIGUES, R. M. Pesquisa Acadêmica. São Paulo, Atlas, 2007. 

WOOD JR., T. Organizações de simbolismo intensivo. Revista de Administração de 
Empresas, v.40, n.1, p. 20-28, 2000. 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – Biblioteca Central. Guia para 
normalização de referências NBR 6023/2000. Vitória: A Biblioteca, 2001. 

 
________. Normalização e apresentações de trabalhos científicos e 
acadêmicos: guia para alunos, professores e pesquisadores da UFES. 5ª ed. 
Vitória: A Biblioteca, 2001. 
 
Obs: durante o semestre alguns textos podem ser acrescentados. 
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