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Resumo 

O ensino superior vem crescendo cada vez mais no Brasil e uma das disciplinas recorrente 
em grande parte dos cursos é a metodologia científica. De extrema importância aos 
acadêmicos, esta é essencial na elaboração de distintos tipos de produções científica
desde monografias a projetos em geral. Dessa forma, o intuito desta pesquisa é associar a 
utilização de tecnologias da informação bem como de comunicação frente ao ensino de 
metodologia científica no ensino superior e compreender obstáculos enfrentados 
acadêmicos que cursam tal disciplina, além de apontar ferramentas criativas, inovadoras e 
facilitadoras tanto para o ensino quanto para o aprendizado, principalmente em época de 
isolamento social. Neste contexto, para atingir os objetivos expostos, ini
bibliográfica referente ao tema e através desta s apontar ferramentas online e 
principalmente de execução gratuitas pertinentes ao assunto, em seguida aplicou
questionário a acadêmicos e formandos de diversos cursos de graduação, 
(ou remotos devido  a pandemia vivenciada nesse período) quanto em EAD. Em síntese, 
foram questionadas 24 pessoas, com idades entre 21 e 46 anos, que cursavam graduação 
distintas, em destaque Direito com 12,5% e Engenharia com 8,3%. Em re
graduação 63,6% foi bacharel e 31,8% licenciatura e não houve respostas para curso 
tecnólogo. Os entrevistados em curso, estavam entre o 4° e 10° período. Em relação ao 
método de ensino utilizado, 16,7% afirmaram a utilização de apostilas,
didáticos, 12,5 % apenas orientações e quadro negro, 12,5 % utilização de vídeo aulas e 
apresentações em power point, em relação a todos estes materiais citados a afirmativa foi 
de 58,3%. É importante destacar que no que tange a comunic
ferramenta favorita o Whatsapp. A pesquisa também procurou investigar as principais 
dificuldades no aprendizado da disciplina e na hora de elaborar uma produção científica, 
sendo pontuados os seguintes quesitos: falta de conhecim
problemática na revisão bibliográfica, fazer citações corretamente, dificuldade em 
compreender e assimilar as regras, falta de conhecimento da norma ABNT, e falta de 
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O ensino superior vem crescendo cada vez mais no Brasil e uma das disciplinas recorrente 
em grande parte dos cursos é a metodologia científica. De extrema importância aos 
acadêmicos, esta é essencial na elaboração de distintos tipos de produções científica
desde monografias a projetos em geral. Dessa forma, o intuito desta pesquisa é associar a 
utilização de tecnologias da informação bem como de comunicação frente ao ensino de 
metodologia científica no ensino superior e compreender obstáculos enfrentados 
acadêmicos que cursam tal disciplina, além de apontar ferramentas criativas, inovadoras e 
facilitadoras tanto para o ensino quanto para o aprendizado, principalmente em época de 
isolamento social. Neste contexto, para atingir os objetivos expostos, iniciou
bibliográfica referente ao tema e através desta s apontar ferramentas online e 
principalmente de execução gratuitas pertinentes ao assunto, em seguida aplicou
questionário a acadêmicos e formandos de diversos cursos de graduação, 
(ou remotos devido  a pandemia vivenciada nesse período) quanto em EAD. Em síntese, 
foram questionadas 24 pessoas, com idades entre 21 e 46 anos, que cursavam graduação 
distintas, em destaque Direito com 12,5% e Engenharia com 8,3%. Em re
graduação 63,6% foi bacharel e 31,8% licenciatura e não houve respostas para curso 
tecnólogo. Os entrevistados em curso, estavam entre o 4° e 10° período. Em relação ao 
método de ensino utilizado, 16,7% afirmaram a utilização de apostilas,
didáticos, 12,5 % apenas orientações e quadro negro, 12,5 % utilização de vídeo aulas e 
apresentações em power point, em relação a todos estes materiais citados a afirmativa foi 
de 58,3%. É importante destacar que no que tange a comunicação 62,5% escolheram como 
ferramenta favorita o Whatsapp. A pesquisa também procurou investigar as principais 
dificuldades no aprendizado da disciplina e na hora de elaborar uma produção científica, 
sendo pontuados os seguintes quesitos: falta de conhecimento em computação em geral, 
problemática na revisão bibliográfica, fazer citações corretamente, dificuldade em 
compreender e assimilar as regras, falta de conhecimento da norma ABNT, e falta de 
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O ensino superior vem crescendo cada vez mais no Brasil e uma das disciplinas recorrente 
em grande parte dos cursos é a metodologia científica. De extrema importância aos 
acadêmicos, esta é essencial na elaboração de distintos tipos de produções científicas, 
desde monografias a projetos em geral. Dessa forma, o intuito desta pesquisa é associar a 
utilização de tecnologias da informação bem como de comunicação frente ao ensino de 
metodologia científica no ensino superior e compreender obstáculos enfrentados por 
acadêmicos que cursam tal disciplina, além de apontar ferramentas criativas, inovadoras e 
facilitadoras tanto para o ensino quanto para o aprendizado, principalmente em época de 
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bibliográfica referente ao tema e através desta s apontar ferramentas online e 
principalmente de execução gratuitas pertinentes ao assunto, em seguida aplicou-se um 
questionário a acadêmicos e formandos de diversos cursos de graduação, tanto presenciais 
(ou remotos devido  a pandemia vivenciada nesse período) quanto em EAD. Em síntese, 
foram questionadas 24 pessoas, com idades entre 21 e 46 anos, que cursavam graduação 
distintas, em destaque Direito com 12,5% e Engenharia com 8,3%. Em relação ao tipo de 
graduação 63,6% foi bacharel e 31,8% licenciatura e não houve respostas para curso 
tecnólogo. Os entrevistados em curso, estavam entre o 4° e 10° período. Em relação ao 
método de ensino utilizado, 16,7% afirmaram a utilização de apostilas, livros e materiais 
didáticos, 12,5 % apenas orientações e quadro negro, 12,5 % utilização de vídeo aulas e 
apresentações em power point, em relação a todos estes materiais citados a afirmativa foi 
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ferramenta favorita o Whatsapp. A pesquisa também procurou investigar as principais 
dificuldades no aprendizado da disciplina e na hora de elaborar uma produção científica, 
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atividades práticas, criativas ara guardar o conteúdo. Descre
através dos questionários, foi possível concluir que mesmo diante da diversidade de 
materiais utilizados no ensino, é evidente que existe a dificuldade em assimilar e colocar em 
prática nas produções. Portanto, é necessário busc
aprendizado, utilizar a criatividade na forma de ensinar e principalmente colocar em prática a 
teoria junto com os acadêmicos é uma opção para aprofundamento do aprendizado. Em 
suma, a utilização de ferramentas como
Yotube, WhatsApp entre outros podem trazer benefícios no ensino e aprendizado de 
metodologia científica no ensino superior.
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atividades práticas, criativas ara guardar o conteúdo. Descrevendo os resultados obtidos 
através dos questionários, foi possível concluir que mesmo diante da diversidade de 
materiais utilizados no ensino, é evidente que existe a dificuldade em assimilar e colocar em 
prática nas produções. Portanto, é necessário buscar alternativas no ensino que garantem o 
aprendizado, utilizar a criatividade na forma de ensinar e principalmente colocar em prática a 
teoria junto com os acadêmicos é uma opção para aprofundamento do aprendizado. Em 
suma, a utilização de ferramentas como Zoom, Skaype, GoogleDrive, Google Sala de aula, 
Yotube, WhatsApp entre outros podem trazer benefícios no ensino e aprendizado de 
metodologia científica no ensino superior. 
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