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1) IDENTIFICAÇÃO 
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2) EMENTA 

Perspectivas teórico-metodológicas clássicas e contemporâneas na pesquisa. Para além do dualismo 

qualidade/quantidade. Da teoria à investigação empírica: pesquisa bibliográfica, documental, jornal e 
análise de conteúdo. Tipos de pesquisa e o delineamento experimental e não experimental. Fases de 

uma pesquisa científica. Pesquisa bibliográfica. Pesquisa de campo na Geografia: estudo de caso, 
pesquisa participante e pesquisa ação. Diversidade de técnicas de entrevistas. Outras formas de 

investigação sociológica: história oral, história de vida, uso da literatura e da fotografia. 

A Pesquisa Cientifica; Organização dos Trabalhos Científicos; Estruturação do Projeto de Pesquisa 
Cientifica. 

3) OBJETIVOS 

a) Conhecer as bases do conhecimento e do Método Científico para a produção da Pesquisa 

Cientifica;  
b) Desenvolver a prática da Pesquisa Cientifica para a elaboração de trabalhos na Universidade; 

Projetos, Relatórios de Pesquisa, monografia e artigos científicos. 

4) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I – Razões para desenvolver pesquisa: 

- os vários tipos de pesquisa e suas aplicações; 

- Pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa; 
 

Unidade II – Pesquisas em gabinete x pesquisa de campo: 
- bibliográfica; 

-documental; 

- instrumentais de pesquisa em campo (questionários, entrevistas) 
- técnicas utilizadas em pesquisa; 

- uso de jornais, revistas, etc. 
 

Unidade III – A importância da pesquisa 
- O papel das pesquisas em Geografia e o desenvolvimento científico do país; 

- Os níveis de pesquisa (iniciação científica, pós-graduação, etc.); 

- Pesquisas com base para trabalhos técnicos, monografias e artigos científicos.  

5) METODOLOGIA 

O diagnóstico dos conhecimentos prévios dos acadêmicos, e das necessidades e expectativas sobre a 

disciplina será requisito básico para organização das sequências de atividades e definição de conteúdo 
para a consecução da disciplina. 

As aulas terão por base a problematização das temáticas relacionadas a pesquisas, abordagens e 

exposições temáticas dialógicas entre docente e os discentes e estudos bibliográficos visando atender à 
fundamentação teórica da disciplina. Nesses estudos será priorizada a realização de atividades em grupo 

para estudo de textos, discussões em plenária; exposição de trabalhos em seminários e a pesquisa 
bibliográfica e à internet. 

Pretende-se que com isso, os discentes sejam capazes de elaborar projetos de pesquisa – ainda que 
embrionários – visa atender a parte prática da disciplina estabelecendo relação com a fundamentação 



teórica. 

6) AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada numa perspectiva formativa, continua e participativa onde será possível a 
realização de um processo de avaliação a serviço da aprendizagem dos acadêmicos, de acordo com os 

seguintes critérios: 
• Observação individual nas exposições dos grupos, participação nos debates e seminários. 

• Frequência às atividades realizadas em aula (lista de presença); 
• Elaboração e entrega de relatório, individual e em grupo; 

• Provas, trabalhos, artigos, projetos, relatórios, etc. 
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