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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE GEOGRAFIA - PORTO VELHO

PROGRAMA DA DISCIPLINA

Iden�ficação da
Disciplina

DAG00008 -METODOS E TECNICAS DE PESQUISA - 1º Período - 60h;
2020/1º

Modalidade/Curso Bacharelado /Licenciatura - Geografia

Responsável Profs. Drs. Adnilson de Almeida Silva e Dorisvalder Dias Nunes

Horários Quintas-feiras (Vesper�no)

 

Obje�vos

a. Conhecer as bases do conhecimento e do Método Cien�fico para a produção da Pesquisa Cien�fica;

b. Desenvolver a prá�ca da Pesquisa Cien�fica para a elaboração de trabalhos na Universidade; Projetos,
Relatórios de Pesquisa, monografia e ar�gos cien�ficos.

 

Ementa

Perspec�vas teórico-metodológicas clássicas e contemporâneas na pesquisa. Para além do dualismo
qualidade/quan�dade. Da teoria à inves�gação empírica: pesquisa bibliográfica, documental, jornal e
análise de conteúdo. Tipos de pesquisa e o delineamento experimental e não experimental. Fases de uma
pesquisa cien�fica. Pesquisa bibliográfica. Pesquisa de campo na Geografia: estudo de caso, pesquisa
par�cipante e pesquisa ação. Diversidade de técnicas de entrevistas. Outras formas de inves�gação
sociológica: história oral, história de vida, uso da literatura e da fotografia.

A Pesquisa Cien�fica; Organização dos Trabalhos Cien�ficos; Estruturação do Projeto de Pesquisa
Cien�fica.

 

 

Conteúdo Programá�co

Unidade I – Razões para desenvolver pesquisa:

- os vários �pos de pesquisa e suas aplicações;

- Pesquisa quan�ta�va e pesquisa qualita�va;

 

Unidade II – Pesquisas em gabinete x pesquisa de campo:

- bibliográfica;
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-documental;

- instrumentais de pesquisa em campo (ques�onários, entrevistas)

- técnicas u�lizadas em pesquisa;

- uso de jornais, revistas, etc.

 

Unidade III – A importância da pesquisa

- O papel das pesquisas em Geografia e o desenvolvimento cien�fico do país;

- Os níveis de pesquisa (iniciação cien�fica, pós-graduação, etc.);

- Pesquisas com base para trabalhos técnicos, monografias e ar�gos cien�ficos. 

 

Metodologia

 

As aulas terão por base a problema�zação das temá�cas a serem abordadas, exposições temá�cas
dialógicas entre Professor e os discentes e estudos bibliográficos. Nesses estudos poderá ser priorizada a
realização de a�vidades em grupo para estudo de textos, discussões em plenária; exposição de trabalhos
em seminários e a pesquisa bibliográfica e à internet.  Além disso, teremos:

Aulas exposi�vas com uso de quadro branco e data show.

Resolução de questões.

Vídeos.

 

Avaliações

 

A avaliação será realizada numa perspec�va forma�va, con�nua e par�cipa�va onde será possível a
realização de um processo de avaliação a serviço da aprendizagem dos acadêmicos.

Serão considerados os seguintes critérios:

1. Observação individual nas exposições dos grupos, par�cipação nos debates e seminários. b)
Frequência às a�vidades realizadas em aula (lista de presença);

2. Avaliações escritas.

 

Critérios de Avaliação

Assiduidade: frequência mínima de 75% da caga horária da disciplina, ou seja, comparecer a, pelo
menos, 15 aulas, cuja comprovação será feita via assinatura em lista de presença ou chamada oral.

Avaliação com questões obje�vas e disserta�vas em que consis�rá: uso correto do
vernáculo; coesão (interligações entre as partes); coerência (ligação entre ideia central da questão e
as referências bibliográficas); domínio do conteúdo.
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OBS: Pontos extras poderão ser atribuídos, de acordo com a qualidade da par�cipação do(a) discente em
sala.

 

Legenda: a = avaliação; ar = avaliação reposi�va; P = presença; sc = segunda chamada; && = operador “e”;
|| = operador “ou”.
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[1]                “Art. 7º - Será concedida segunda chamada para os discentes que faltarem à avaliação, nos casos
amparados por lei ou por força maior, aprovado pelo Colegiado de Curso” (Resolução
251/UNIR/CONSEPE/1997).

[2]                De acordo com o § 3º do art. 5o da Resolução 251/UNIR/CONSEPE/1997, “Avaliação
Repositiva” não se confunde com “Segundas Chamada”, isto é, o(a) discente que falta à Avaliação ou à
Segunda Chamada não terá direito de fazer a Avaliação Repositiva.

 

Documento assinado eletronicamente por ADNILSON DE ALMEIDA SILVA, Docente, em 27/11/2019,
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