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Créditos HorasCódigo Componente Curricular
SAU156 SEMINÁRIO DE PROJETO DE PESQUISA 0 75

Currículo

Currículo Componente Curricular

Componente CurricularCurso
PRÉ-REQUISITOS

Curso
PRÉ-REQUISITO PARA

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA A FORMAÇÃO PROFISSIONAL:
Como parte do eixo curricular que promove a iniciação científica do futuro professor, possibilita aos licenciandos o aprimoramento das habilidades
básicas para a elaboração de trabalhos acadêmico-científicos, proporcionando-lhes a experiência de elaboração de um Projeto de Pesquisa, assim
como instrumentaliza-os para exercerem o papel de pesquisadores de sua prática docente.
EMENTA:
Métodos científicos e suas respectivas técnicas de coleta e análise de dados. Elaboração e estruturação de projetos de pesquisa científica:
elementos formais dos projetos de pesquisa e trabalhos monográficos de final de curso. Seminário de apresentação dos projetos de pesquisa.

EMENTA*

Métodos científicos e suas respectivas técnicas de coleta e análise de dados. Elaboração e estruturação de projetos de pesquisa científica:
elementos formais dos projetos de pesquisa e trabalhos monográficos de final de curso. Seminário de apresentação dos projetos de pesquisa.

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR:
 Pesquisa: conceito, características e caminhos da investigação;
 Os métodos científicos e suas características e adequações em relação aos objetos de estudo da educação física; exemplos de métodos de
pesquisa de
        documentação direta e indireta, instrumentos de coleta e análise de dados: características, possibilidades e limitações;
 Subsídios formais para a elaboração de projetos e monografias (fases de elaboração de uma pesquisa científica: planejamento; execução e
redação do texto final);
 Projeto de Pesquisa e suas etapas (Tema, delimitação do tema, problema, objetivos, justificativa, hipótese, fundamentação teórica, metodologia,
cronograma e orçamento, referências)
 Regras da ABNT: citações, notas e referências: formas de apresentação e referenciação; apresentação gráfica de trabalhos científicos; princípios
da linguagem e comunicação científica;
 Normas para a redação dos trabalhos (objetividade, impessoalidade, estilo, clareza, concisão)
 Questões éticas na pesquisa (Significado de ética na pesquisa científica; Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); Comitê de ética em
pesquisa; áreas de desonestidade científica (plágio, falsificação, não publicação dos dados, erros nos procedimentos de coleta de dados,
problemas de autoria)

Data ____/____/_____

Docente
Data: ____/____/_____

Coordenador(a):

Aprovado pelo Colegiado
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HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS:
Ser capaz de:
 Utilizar-se, adequadamente, dos procedimentos técnicos necessários à busca e seleção de fontes de pesquisa;
 Reconhecer a importância da pesquisa como eixo formativo imprescindível ao trabalho docente;
 Conhecer as características dos diferentes métodos científicos e seus procedimentos e técnicas e proceder à escolha daqueles mais coerentes com
o objeto de estudo e problema de investigação estabelecidos para sua pesquisa de TCC.
 Elaborar um projeto de pesquisa que atenda aos critérios formais da escrita e da comunicação científicas.

OBJETIVO GERAL

OBJETIVO GERAL: A partir da análise e discussão dos princípios metodológicos do processo científico, orientar a elaboração de um Projeto de
Pesquisa na área de Educação Física.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analisar e compreender os elementos essenciais à elaboração de trabalhos científicos;
 Refletir sobre os tipos de pesquisa, suas características básicas e adequações aos objetos de estudo em Educação Física;
 Oferecer subsídios formais básicos para a elaboração de um projeto de pesquisa.

METODOLOGIA

Aulas expositivas e dialogadas;
 Orientações individuais e em grupo para a elaboração dos projetos;
 Seminário interno de apresentação dos projetos monográficos;
 Apresentação pública dos projetos.

AVALIAÇÃO

AVALIAÇÃO:
 1ª Avaliação: texto escrito do Projeto (nota do orientador – 10,0);
 2ª Avaliação: texto escrito do Projeto (nota do professor da disciplina – 10,0);
 3ª Avaliação: defesa pública do Projeto na modalidade Pôster (nota de avaliador externo – 10,0)

Data ____/____/_____

Docente
Data: ____/____/_____

Coordenador(a):

Aprovado pelo Colegiado
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES:
: Apresentação do programa da disciplina, critérios de avaliação dos Projetos (texto escrito e apresentação oral) e agendamento de datas de
entrega dos trabalhos. Sugestão de referências e sites importantes onde encontrar fontes para a realização do trabalho. Diagnóstico inicial sobre a
intenção de pesquisa dos alunos.
: Método como diferencial da ciência; características gerais dos métodos empírico-analíticos, fenomenológicos e dialéticos; critérios básicos para a
escolha do método. Características e procedimentos das pesquisas quantitativas e qualitativas em Educação Física. Articulação entre os elementos
de um Projeto de Pesquisa (fundamentação teórica como eixo articulador entre tema, delimitação do tema, problema, hipóteses, justificativa,
objetivos e metodologia). Apresentação de um check list para acompanhamento da elaboração do Projeto.
: Pesquisas Exploratórias, Descritivas e Explicativas. Pesquisa Bibliográfica: procedimentos metodológicos.
:Levantamento das fontes de pesquisa: ampliação do conhecimento sobre os sistemas de busca, identificação de fontes, filtros e seleção do
material. (Professor convidado – André Almeida)
: Pesquisa Qualitativa: princípios, características e tipos de métodos (Estudo de Caso Etnográfico; Pesquisa-Ação e Pesquisa Participante)
: Pesquisas em Saúde: estudos epidemiológicos (Professor convidado – Gilmar Mercês)
: Técnicas de coleta de dados: características e adequações do questionário, entrevista, formulário e observação. Técnicas de análise de dados:
características e adequações da Análise de Conteúdo e Análise de Discurso. Estrutura formal de um projeto: elementos pré-textuais, textuais e
pós-textuais.
: Pesquisa Bibliográfica e Revisão sistemática: procedimentos metodológicos(Professor convidado – Rogério Tosta)
: Regras da ABNT: citações (tipos, formas de apresentação e referência). Referências e notas de rodapé (tipos, localização, elementos essenciais e
formasde apresentação).
: Apresentação e delimitação de tema e problema dos projetos dos alunos.
: Apresentação e delimitação de tema e problema dos projetos dos alunos.
: Apresentação de objetivos e justificativa dos Projetos dos alunos.
:Apresentação de objetivos e justificativa dos Projetos dos alunos.
:Apresentação do procedimento de seleção de fontes de referência para a elaboração da base teórica do Projeto.
: Apresentação do procedimento de seleção de fontes de referência para a elaboração da base teórica do Projeto.
: Apresentaçãoda metodologia (técnicas de coleta e análise de dados, e procedimentos metodológicos) e cronograma dos projetos dos alunos.
: Apresentaçãoda metodologia (técnicas de coleta e análise de dados, e procedimentos metodológicos) e cronograma dos projetos dos alunos.
: Apresentação dos capítulos do referencial teórico dos Projetos dos alunos. : Procedimentos éticos de pesquisa (sob a ótica da regulamentação
nacional e dos argumentos das ciências sociais) (Professor convidado – Suzana Alves)
: Apresentação dos capítulos do referencial teórico dos Projetos dos alunos.
: Apresentação dos capítulos do referencial teórico dos Projetos dos alunos.
:Orientações individuais para a elaboração dos projetos de pesquisa.
: Orientações individuais para a elaboração dos projetos de pesquisa.
: Orientações individuais para a elaboração dos projetos de pesquisa.
: Orientações individuais para a elaboração dos projetos de pesquisa.
: Orientações individuais para a elaboração dos projetos de pesquisa.
: Orientações individuais para a elaboração dos projetos de pesquisa.
: Orientações individuais para a elaboração dos projetos de pesquisa.
: Orientações individuais para a elaboração dos projetos de pesquisa.
: Orientações finais para a apresentação pública dos pôsteres.
: Apresentação pública dos pôsteres
:Data extra para apresentação pública dos pôsteres.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA*

THOMAS, J. R.; NELSON, J. K.; SILVERMAN, S. J. Métodos de pesquisa em atividade física. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.
MINAYO, MC. S. O desafio do conhecimento: pesquisa social em saúde. 9 ed. São Paulo: Hucitec, 2006.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
GHEDIN, Evandro. Questões de método na construção da pesquisa em educação. São Paulo: Cortez, 2008.
PESCUMA, Dema; CASTILHO, Antônio Paulo Ferreira de. Projeto de pesquisa - o que é/como fazer?: um guia para sua elaboração. São Paulo:
Olhos D'Água, 2008.
THOMAS, J. R; NELSON, J. K.; SILVERMAN, S. J. Métodos de pesquisa em atividade física. 5. ed.. Porto Alegre: Artmed, 2007
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