
Proposta de disciplina do PPGFis
Metodologia da Pesquisa Cient́ıfica

• Semestre: 2007/2

• Carga horária semanal: 2

• Créditos: 2

• Pré-requisitos: N/A

• Professor/Responsável: Cristiano Krug

Súmula

O método cient́ıfico. O pesquisador e a comunicação cient́ıfica. Revisão da literatura via
meios eletrônicos e impressos. Estrutura e dinâmica de um projeto de pesquisa. Estrutura
e dinâmica de um artigo cient́ıfico. Estrutura de uma dissertação e de uma tese. Estrutura
e dinâmica da comunicação oral de resultados de pesquisa cient́ıfica. Práticas de escrita,
cŕıtica e revisão de um projeto de pesquisa (em Português) e de um artigo cient́ıfico (em
inglês). Prática de apresentação oral de resultados de pesquisa cient́ıfica.

Objetivos

Capacitar o estudante a acessar e sintetizar a informação cient́ıfica nas diferentes formas
em que é expressa. Capacitar o estudante a expressar oralmente e por escrito seus projetos
e resultados de pesquisa (artigos cient́ıficos, dissertação, tese, propostas de propriedade
intelectual) de forma clara, densa e com rigor cient́ıfico, com particular atenção à expressão
em Ĺıngua Inglesa.

Programa

O método cient́ıfico

O pesquisador e a comunicação cient́ıfica

Revisão da literatura via meios eletrônicos e impressos
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Estrutura e dinâmica de um projeto de pesquisa

Estrutura e dinâmica de um artigo cient́ıfico

Estrutura de uma dissertação e de uma tese

Estrutura e dinâmica da comunicação oral de resultados de pesquisa

Método de Trabalho

Exposição dos temas pelo professor, acompanhada de práticas de redação de projeto (em
Português) e de artigo cient́ıfico (em Inglês); cŕıtica dos trabalhos originais por parte dos
colegas com base nos temas vistos em aula; revisão dos trabalhos originais por parte dos
autores.

Avaliação

Os estudantes serão avaliados com base nos textos finais de projeto de pesquisa (em Por-
tuguês, peso 4) e artigo cient́ıfico (em Inglês, peso 4) e na apresentação oral em aula (peso
2).
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