
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA – CURSO DE ZOOTECNIA 
INSTITUTO DA SAÚDE E DA PRODUÇÃO ANIMAL 

 

Programa de Disciplina 

DISCIPLINA: METODOLOGIA CIENTÍFICA E METODOLÓGICA  CÓDIGO: G0826 

CARGA HORÁRIA: 34 
TEÓRICA: 20 

INSTITUTO: ISARH 
PRÁTICA: 14 

 

PROFESSORES RESPONSÁVEIS (Comissão de Disciplina) 

 

Professor 1 (Efetivo): Dr. MANOEL MALHEIROS TOURINHO  

Professor 2: ESP. MARIA DE NAZARÉ B. DE  OLIVEIRA 

Professor 3:       

 

CARACTERÍSTICAS 

ANO 2006 SEMESTRE: I 

LOCAL ISPA PRÉ-REQUISITO:       

OBJETIVOS 

1. Gerais  

 Oportunizar aos alunos um conjunto de atividades intelectuais a serem 
desenvolvidas através de diretrizaes analíticas e reflexivas visando aquisição de 
hábitos e atitudes com fundamentação científica.  

2. Específicos 

    a) Orientar na elaboração e comunicação escrita de trabalhos acadêmicos de  
cunho científico. 

    b) Incentivar o aluno a produzir seu conhecimento a partir da reflexão da sua 
realidade vivida embassada no saber acumulado.  

   c) Aplicação de métodos orientada pelo espírito científico como  forma de 
aquisição de conhecimento. 

    d) Oportunizar ao aluno usar instrumental metodológico de reflexão e crítica para 
um entendimento do mundo para viver melhor        

 



 

EMENTA DA DISCIPLINA 

Conceitos, tendências epistemológicas analíticas e históricas. Produção do 
conhecimento científico. Evolução das ciências e das tecnonologias, origem da 
metodologia científica. Estrutura metodológica das ci~encias da natureza. 
Elaboração de  projetos de pesquisa. 

PROGRAMA DA DISCIPLINA 

TEÓRICO 

1. Ciências e Conhecimento: 
- Conceitos 
O conhecimento científico e os demais tipos de conhecimento e suas correlações 
Características do conhecimento religioso 
Características do conhecimento fisiológico 
Características do conhecimento popular 
Características do conhecimento científico 
 
2. Classificação e Divisão da Ciência: 
Classificação de comte: 
Classificação de Carnap 
Classificação de Lakatos & Marconi 
 
3. Ciências, Filosofia, Filosofia da Ciências e Paradgmas: 
 
Evolução e revolução no conehcimento científico 
Paradgmas 
Mudanças de paradgmas 
Grandes paradgmas: o fixismo e o evolucionismo; o holístico e o mecanicista 
 
4. os Métodos Científicos   
Conceito de Método, Técnica e tecnologia 
Evolução histórica - Galileu e Descarte e a concepção atual de Método 
Método Indutivo 
Método Deditivo 
Método Hipotético - Dedutivo 
Método Dialético 
 
5. A Leitura 
Lendo o mundo e a relidade 
A prática da leitura 
Estudo e leitura 
 
6. O Estudo Documentado 
Tipos de documentação (Severino 72) 
Tornando-se  usuárioda documentação 
 
7. Dos Fatos 'as Teorias - Verificação, Refutação e Corroboração: 



Fatos, Leis e teoria 
Escolha e Formulação do problema 
Hipóteses: Conceito, Formulação, Importância, Características e Função; 
Variáveis: Conceito, Significado das relações entre variáveis, Variáveis dependentes 
e independentes; 
Verificação das hipóteses; 
Critério de demarcação e refutabilidade 
Verdade científicas e seus conceitos; 
Conteúdo empírico e Conteúdo lógico 
8- Pesquisa: 
Conceito de pesquisa; 
Tipos e pesquisa: documental, bibliográfica, descritiva e experimental; 
Coleta dos dados na Pesquisa descritiva 
A observação 
A entrevista 
 Questionário 
Formulário 
Outras técnicas: Os testes e história de vida 
Análise e interpretação dos dados da pesquisa 
Características e tipos de trabalhos científicos. 

PRÁTICO 

METODOLOGIA DAS AVALIAÇÕES 
 
Método individual: Análise de textos com assuntos paralelos após as aulas 
ministradas, como fixação do aprendizado. 
 Participação, a metodologia aplicada inteira e facilita ao discente a dar sua 
contribuição e tirar dúvidas no que se refere ao assunto ministrado. 
 Tradicionalmente o método de 1º e 2º NPC e NHA individual como aplicação 
de  questionários em pesquisa de diagnóstico-prática de pergunta direta e aberta. 
Método grupal: Discussão de fatos e possibilidades diversas para análise de 
fenômenos com resultados alcançados conforme objetivo e aplicação de métodos 
simples. 
 Durantes o semestre são aplicados vários textos atualizados como execício 
Âncora, com análise crítica da realidade atual, voltada para o  sujeito na sociedade. 
 Outras técnicas  de dinâmicas de grupo, práticas e teóricas, reforçam a  
metodologia de avaliação, além do conteúdo programático. 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

LUCKESI C. ; BARRETO E.; COSMA J.; BAPTISTA N. Fazer universidade: Uma 
Proposta Metodológica 
 
RUDIO, F. V. Introdução ao Projeto de Pesquisa Científica. 
 
LAKATOS. Metodologia do trabalho Científico 

 


