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                                                   PROGRAMA DA DISCIPLINA  
 
 

     1- EMENTA E OBJETIVOS: 
 
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. 
  
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; 
• Escolher uma metodologia apropriada, viável para encontrar a solução 

do problema; e, 



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

2. 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 elaboração de um projeto e realização da pesquisa em     

Administração; 
• Tipos e técnicas de pesquisa; 
• Normalização e Apresentação de trabalhos  científicos e acadêmicos; 

 
 
 
3. METODOLOGIA DE ENSINO: 
 
A disciplina terá um enfoque predominantemente prático. As aulas 
compreenderão exposições dialogadas, dinâmicas de grupo, análises de projetos 
tomados como exemplos, elaboração de ensaios, debates sobre leituras 
previamente recomendadas, etc. 
 
Diversas serão as atividades extraclasse, em especial, aquelas afetas à busca  de 
informações para a elaboração do Projeto de Pesquisa individual. O professor 
atuará na maioria das vezes como agente provocador e mediador das discussões.  
 
A participação do aluno em sala de aula é indispensável . Assiduidade e 
pontualidade serão computadas como elementos essenciais da participação, pois 
demonstram o grau de interesse que cada um tem pela disciplina. 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. 
 
 

4 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
 
As atividades a serem desenvolvidas pelos alunos no decorrer do curso 
compreenderão: 
 

• Desenvolvimento de um projeto de pesquisa em administração a ser 
apresentado, formalmente, ao final da disciplina; 

 
• Dois debates relacionados a artigo científico que trabalha com metodologia 

quantitativa e outro com método qualitativo de pesquisa. Cada debate valerá 
10% da nota final. Os debates ocorrerão nos dias 27 de agosto 2010, artigo 
“Trabalhos enriquecidos, trabalhadores empobrecidos?“ e no dia 10 de 
setembro, artigo “Cultura Organizacional e corporeidade: etnografia do ritual 
da cerveja após o trabalho“. 

 
• Três atividades complementares (em classe e extraclasse) individuais com 

peso 10% para cada atividade, sendo elas: Elaboração Problema e 
Objetivos da pesquisa, construção de suporte teórico mínimo e metodologia 
de pesquisa. A entrega da definição do problema de pesquisa é para o dia 
24 de setembro 2010. O referencial teórico mínimo deverá ser entregue no 
dia 22 de outubro 2010 e, por fim, a metodologia em 05 de novembro 2010. 

 



 
  O desempenho do aluno será avaliado levando-se em conta as seguintes 
ponderações: 
                                               
                                              Ativid. Complementares......30% 
                                              Debates.............................: 20% 
                                              Projeto Individual...............: 50% 
                                           Total...................................:100% 

 
5 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 
5.1. LIVRO TEXTO: 
 

A estrutura da disciplina prevê a utilização do livro-texto: GIL, Antônio 
Carlos.  Como elaborar projetos de pesquisa . 4a. ed., São Paulo, Atlas, 
2002., além de artigos extraídos de revistas especializadas e/ou periódicos, 
buscando obter de cada um aquilo que melhor atender à implementação 
deste programa e obedecendo às limitações impostas pelo tempo disponível 
para apresentação da matéria. 
Matrizes dos textos avulsos e/ou materiais de apoio utilizados durante as 
aulas ficarão à disposição dos alunos para reprodução. 
 

5.2 REFERENCIAS DE APOIO: 
 
ALVES, Rubem. Filosofia da Ciência . São Paulo, Ars Poética, 1996. 
 
CHALMERS, Alan. O que é ciência afinal? [Tradução por Raul Fiker] São 
Paulo: Brasiliense, 1999. 
 
CHANLAT, J. F. Ciências sociais e management . 1. ed. São Paulo: Atlas, 
2000.  
 
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2000. 
 
DEMO, Pedro. Metodologia científica em ciências sociais. São Paulo: 
Atlas, 1991. 
 
                       . Pesquisa: princípio científico e educativo.  São Paulo, 
Cortez, 1996; 
 
FREIRE-MAIA, Newton. A ciência por dentro. 2. ed., Petrópolis: Vozes, 
1992. 
 
LAKATOS, E. M., MARCONI, M. A. Fundamentos da metodologia 
científica . 3 ed. rev. ampl. São Paulo. Atlas. 1995. 
 
UFES. Guia para normalização de referências: NBR 6023:200 2. 2a ed. 
Vitória/ES,                Biblioteca Central da UFES, 2002. 
 
         . Normalização e apresentação de trabalhos científico s e 
acadêmicos: guia para alunos, professores e pesquis adores da UFES.    
6ª ed. Vitória/ES, Biblioteca Central da UFES, 2002.   
 
VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e Relatórios de Pesquisa em 
Administração . 5ª. Ed., São Paulo, Atlas, 2004, 
 



 


