
DISCIPLINA: Metodologia e Prática de Pesquisa em Ciências Sociais 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 75 horas 
TEÓRICA: 45 horas 
PRÁTICA: 30 horas 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: CS018 

EMENTA 
 
A prática científica em Ciências Sociais (a delimitação do problema, a construção de 
hipóteses e a elaboração de teorias). Métodos de pesquisa: as pesquisas 
qualitativas e as pesquisas quantitativas aplicadas às investigações dos fenômenos 
sociais. O trabalho de campo, a ética de pesquisa e a construção e o 
processamento dos dados. Os referenciais teóricos e os meios para realizar 
pesquisas bibliográficas e para ler textos (resenhas, resumos e fichamentos). 

OBJETIVOS 
 

 Propiciar noções fundamentais sobre a prática científica e recursos básicos de 
pesquisa em Ciências Sociais que possibilitem a produção do conhecimento 
científico; 

 Apresentar os instrumentos metodológicos de pesquisa em Ciências Sociais: a 
produção e a análise de questionários de entrevistas, a quantificação de dados 
de entrevista, a análise de dados de questionários estruturados e 
semiestruturados, a análise de histórias de vida, a análise documental e de 
arquivos, a observação participante e a produção de etnografias. 

 Criar habilidades para o reconhecimento e para a aplicação de técnicas de coleta 
e análise de dados, orientando o estudante para o processo de pesquisa. 

METODOLOGIA 
 
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários 
apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os 
textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo(a) 
professor(a). 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
 
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo(a) professor(a). 
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