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MENTA:
2. EM
Metodologiaa do Estudoo. Tipos de Conhecimeento. Caraccterização ddo Conhecim
M
mento
Científico. Peesquisa Científica. Elabboração do Trabalho Científico.
C

BJETIVOS
S:
3. OB
- Deesempenharr racional e cientificcamente ass atividadess de estuddos e prod
dução
inteleectual;
- Inicciar uma atividade refllexiva e críttica sobre as
a bases do conhecimennto humano
o, seu
proceesso de connstrução, seuus diversos tipos, seus problemas
p
b
básicos;
- Sabber caracterrizar a ciênncia, ou coonhecimento
o científico, diferenciaando-o do senso
comuum;
- Elaaborar e produzir
p
traabalhos acaadêmicos em
e conform
midade com
m as exigêências
metoodológicas atuais;
a
- Com
mpreender a importânncia da padrronização da ABNT paara a execuução de trab
balhos
acadêmicos, taiss como: proj
ojetos, artigoos, livros, dissertações e teses;
- Coompreender,, articular e saber a distinção entre
e
métoddo formal e o conceitto de
métoodo.

4. CONTEÚDO:
4.1. Metodologia do estudo
4.1.1. Identificação de idéias (central, principal, secundárias, pormenores);
4.1.2. Procedimentos para seminários;
4.1.3. Esquema e Resumo;
4.1.4. Procedimentos para produção de material, tais como: artigos, palestras e
relatórios.
4.2.Produção de conhecimento
4.2.1. A pesquisa no trabalho científico;
4.2.3. Procedimento acadêmico formal e sua diferença do procedimento do senso
comum;
4.2.4. Fronteiras e limites históricos do conhecimento humano;
4.2.5. Caracterização do conhecimento científico;
4.2.6. Natureza teórica e prática da pesquisa científica;
4.2.7. A importância da escolha do tema e sua relação com a revisão bibliográfica;
4.2.8. Etapas na elaboração da pesquisa bibliográfica.

5. METODOLOGIA
5.1.Aulas expositivas.
5.2.Leituras de texto.
5.3.Debates.
5.3.Seminários.

6. AVALIAÇÃO
A avaliação de aprendizagem será efetuada conforme o regulamento da verificação
do rendimento escolar estabelecido pela Resolução N°043/95 da UFPI. Compreende,
portanto, os aspectos do aproveitamento e da assiduidade do aluno. Ao longo do
curso, serão realizadas três avaliações parciais e um exame final. Para obter
aprovação, o aluno deverá alcançar média aritmética igual ou superior a 7 (sete) nas
avaliações parciais (aprovação por média) ou igual ou superior a 6 (seis) no caso de
submeter-se ao exame final. Quanto à assiduidade, o aluno deverá obter para
aprovação freqüência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga
horária da disciplina, conforme o art. 2°, parágrafo único da Resolução N°043/95.
Não haverá abono de faltas, ressalvadas os casos previstos em legislação específica.
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