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1- EMENTA 
Os diferentes níveis de análise para a pesquisa em administração. O fato científico. A 
verdade, o fato, a teoria, a ideologia. O processo e o projeto de pesquisa. A seleção 
do problema com foco na administração. O referencial teórico, a natureza do estudo, 
limites e possibilidades do sistema de mensuração, universo, amostra e sujeitos de 
pesquisa. A coleta de dados, elaboração dos instrumentos de pesquisa. Codificação 
e análise de dados. Interpretação dos resultados. Relatório de pesquisa. 
 
2- OBJETIVOS 
Dentre os objetivos da disciplina, destacam-se:  

 desenvolvimento de habilidades e competências pessoais que os tornem 
aptos a realizar e/ou analisar pesquisas na área de administração; 

 familiarização com conceitos básicos, instrumentos analíticos e metodológicos 
para que até o final do período cada aluno elabore seu Projeto de Pesquisa 
individual. 

Assim, espera-se que o aluno seja capaz, ao final do período, de: 

 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 encontrar a solução do 
problema;  

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

 
3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

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

 Conceitos e definições aplicáveis ao processo de pesquisa; 

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

 Tipos e técnicas de pesquisa; 

 Normalização e Apresentação de trabalhos científicos e acadêmicos. 



 
 
4 - METODOLOGIA 
A disciplina será ministrada por meio de aulas expositivas dialogadas, leituras de 
textos complementares, resolução de exercícios e práticas didáticas que 
possibilitem a participação efetiva dos alunos no processo de apreensão e 
consolidação dos conteúdos programáticos.  
 
5 – AVALIAÇÃO 
A metodologia e a avaliação serão dimensionadas prevendo: leitura e análise crítica 
de textos escritos e/ou de material audiovisual, debates, elaboração de trabalhos. 
A avaliação será dividida da seguinte forma: 

 Exercícios e atividades, participação nos debates em aula (20% da nota) 

 Parciais do projeto de pesquisa (30% da nota) 

 Projeto de pesquisa (50% da nota) 
Os alunos que não atingirem nota 7 deverão realizar uma atividade de recuperação. 
 
ATENÇÃO: 
O aluno deve estar presente, no mínimo, em 75% das aulas. Vale ressaltar que 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.  
É de total responsabilidade de o 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 O PROFESSOR: 
Para comunicar-se com a professora, os alunos poderão utilizar o e-mail 
leticia.fantinel@ufes.br ou poderão procurá-la, presencialmente, fora do horário das 
aulas, na sala 2, em horário previamente agendado por e-mail. 
O professor divulgará as notas da disciplina através da página da disciplina na 
Internet. 
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