
 

 

Plano de Ensino 

 

Disciplina: Metodologia da Pesquisa 

Professores: Emilio Luiz Streck 

Carga horária: 30h/a – 2 créditos 

 

Missão da UNESC:  

Educar, por meio do ensino, pesquisa e extensão, para promover a qualidade e a 

sustentabilidade do ambiente de vida. 

 

Objetivo do curso: 

O objetivo do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde da UNESC é 

proporcionar uma sólida formação científica e didático-pedagógica aos 

profissionais da área da saúde, capacitando-os à produção e divulgação do 

conhecimento científico e à docência. 

O programa concentra-se na área da Biomedicina e, para tanto, os projetos de 

pesquisa desenvolvidos pelo Programa englobam diversas áreas do conhecimento 

na tentativa de poder formar profissionais com diferentes perfis dentro das 

Ciências da Saúde. 

 Os alunos de pós-graduação terão a mais elevada formação nas linhas de 

pesquisa oferecidas pelo Programa. Para tanto, nosso quadro docente tem a 

participação de pesquisadores com diferentes ênfases na grande área das 

Ciências da Saúde. 

 

Ementa:  

Universidade do Extremo Sul Catarinense 

Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde 

Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde - PPGCS 



A base conceitual para o estudo da estrutura metodológica do projeto de pesquisa. 

Etapas da construção do projeto. Métodos e técnicas de pesquisa quantitativa e 

qualitativa. O relatório de pesquisa. A importância da pesquisa no processo de 

promover melhorias para a qualidade do ambiente de vida. Outro eixo condutor 

será o princípio da pesquisa e da aprendizagem crítica, desde o levantamento 

de informações e experiências necessárias à compreensão do funcionamento 

teórico e prático da pesquisa e as normas que a regem. 

 

Objetivo da disciplina: 

A disciplina visa esclarecer ao aluno as bases necessárias para a construção de 

projetos de pesquisa. Permitir e auxiliar o aluno no exercício da elaboração de 

projeto de pesquisa, que aponte: objeto, problema, referencial teórico, metodologia 

e também as normas que regem a construção deste.  

 

Conteúdo: 

• Teoria da Ciência; 

• A metodologia do trabalho científico; 

• Técnicas de pesquisa; 

• Como elaborar projetos de pesquisa: teoria e prática; 

• Bases de dados (Medline, BIREME, PubMed); 

• Regras da ABNT: referências, citações; 

• Normas da PPG: normas de qualificação e defesa, prazos, créditos. 

 

Metodologia de ensino: 

• Aulas Teóricas - expositivas; 

• Aulas práticas de busca em bases de dados; 

• Seminários 

 

Avaliação: 

• Desenvolvimento e apresentação de projeto de pesquisa individual e 

participação e trabalhos diversos. 



Obs. Acrescenta-se que a apresentação do projeto por escrito corresponderá a 

40%; a apresentação 30% e de participação e trabalhos diversos 30% da nota 

final da disciplina. 
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