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MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA

1.   Aquisição de Conhecimento

2. Conceitos

3. Fases do Trabalho Científico

4. Tipos de Trabalho Científico

5. Estrutura de um Projeto ou Trabalho

6. Normas da ABNT e Padrões

7.    Normas para Redação

8.    Referências
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Einstein disse:
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LIBERTE-SE de idéias do tipo:

 “Não posso”

 “Não tenho tempo” 

 “Quem me dera”

 “Isso não é para mim”

 “Eu nunca vou conseguir”

e outras convicções pessimistas.
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 Por quê adquirir conhecimento?

 Como se adquire conhecimento?

 Por quê fazer a pesquisa?

 Como se faz um projeto?

1 AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO
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LEMBRE  - Thomas Alva Edison

"O gênio consiste em 

um por cento de 

inspiração e noventa 

e nove por cento de 

transpiração." 

Thomas Alva Edison 

(in Revista Harper's, 

Setembro de 1932).

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fcontrolz.fm%2Fthomas-alva-edison-le-temia-la-oscuridad%2F&ei=qiDSVPaMJ8SnggSZkILIDA&bvm=bv.85076809,d.cWc&psig=AFQjCNGxsOu-ycD2vVfGK-2GSwCzfuGoKQ&ust=1423143453528010
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fcontrolz.fm%2Fthomas-alva-edison-le-temia-la-oscuridad%2F&ei=qiDSVPaMJ8SnggSZkILIDA&bvm=bv.85076809,d.cWc&psig=AFQjCNGxsOu-ycD2vVfGK-2GSwCzfuGoKQ&ust=1423143453528010
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fcontrolz.fm%2Fthomas-alva-edison-le-temia-la-oscuridad%2F&ei=qiDSVPaMJ8SnggSZkILIDA&bvm=bv.85076809,d.cWc&psig=AFQjCNGxsOu-ycD2vVfGK-2GSwCzfuGoKQ&ust=1423143453528010
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fcontrolz.fm%2Fthomas-alva-edison-le-temia-la-oscuridad%2F&ei=qiDSVPaMJ8SnggSZkILIDA&bvm=bv.85076809,d.cWc&psig=AFQjCNGxsOu-ycD2vVfGK-2GSwCzfuGoKQ&ust=1423143453528010
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Conhecimento Científico

O pesquisador é guiado por uma característica 

humana básica: “a curiosidade”.

O pesquisador está constantemente tentando 

explicar os “porquês” e os “comos” das coisas.

1 AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO
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CONHECIMENTO

 Filosófico – Reflexão crítica, com o objetivo 

de compreender a realidade.

 Baseada na experiência e não na experimentação

 Teológico – Está ligado à fé.

 Conhecimento sistemático do mundo: origem, significado, 

destino, finalidade.

1 AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO
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CONHECIMENTO

 Empírico – pela vivência coletiva os 

conhecimentos são transmitidos de uma pessoa à 

outra, de geração em geração.

 Canja de galinha

 Científico – exige que o pesquisador seja crítico, 

objetivo, racional e imparcial. 

 Pesquisa científica; Teste de hipóteses

A ciência é um processo de busca da verdade.

1 AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO
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LEMBRE  - Thomas Alva Edison

"Quando Thomas Edison (1847-1931) inventou a 

lâmpada, não saiu logo á primeira tentativa. 

Edison realizou mais de mil experiências até ao 

ponto de um dos seus colaboradores que 

trabalhava na sua oficina perguntou-lhe se 

Edison não se desanimava com tantos 

fracassos, ao que Edison respondeu:

”Fracassos? Não sei do que falas, em cada experiência descubro um 

dos motivos pelo qual a lâmpada não funciona. Agora sei mais de 

mil maneiras de como não fazer a lâmpada.”

Uma questão de perspectiva do fracasso ou da força de vontade.
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 Era da Informação

 Importância da leitura

 Leitura:

 De entretenimento e cultura geral: 
Romance,  Capricho, Veja, Isto é, Info, Exame, ...

 De formação: artigos, livros, teses, 

monografias, ...

Você gosta de ler???

1 AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO

Para a ciência, 
não existe 

verdade absoluta
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2 CONCEITOS - Método

1. MÉTODO: Caminho trilhado pelos cientistas

para atingir um determinado objetivo (busca da
verdade). (Estratégia)

2. MÉTODO: Conjunto de diversas etapas ou

passos que devem ser dados para a realização

da pesquisa.

3. MÉTODO: Caminho ordenado e sistemático

que se percorre na busca do conhecimento.

“O método estabelece o que fazer”
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2 CONCEITOS - Técnica

TÉCNICA - conjunto de procedimentos 

ou processos de uma ciência, nas 

diversas etapas do método. 

A técnica estabelece o como fazer.
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Einstein
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2 CONCEITOS - Pesquisa

 PESQUISA: Investigação e estudo

sistemático, cujo objetivo é adquirir

conhecimento a respeito de um

determinado assunto.

 Utiliza-se a pesquisa para buscar uma resposta

ou solução de um problema (teórico ou prático),

utilizando-se o método científico.
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2 CONCEITOS - Tipos de Pesquisa

1. Pesquisa Bibliográfica – procura 

explicar um problema a partir de 

referências teóricas publicadas em 

documentos. (Livros, sites, revistas 

científicas)

 Utilizada na maioria das monografias. 



19

2. Pesquisa Descritiva – Observa, 

registra e analisa fatos ou variáveis colhidos 

na própria realidade.

Procura classificar, explicar e interpretar os 

fenômenos que ocorrem.

Estudo das características, preferências, 

atitudes,  estudo de caso.

2 CONCEITOS - Tipos de Pesquisa
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3. Pesquisa Experimental – procura 

dizer de que modo ou por que aquele 

fenômeno foi produzido.

Pesquisa experimental pode ser feita

em laboratório ou não.

2 CONCEITOS - Tipos de Pesquisa
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O método científico consiste em

4 práticas operacionais:

1. Desenvolvimento do problema. (pergunta)

2. Formulação de uma hipótese. (resposta)

3. Coleta de dados e informação. (pesquisa)

4. Análise e interpretação dos resultados. (análise)

2 CONCEITOS
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1. Escolha do tema

2. Delimitação do tema

3. Justificativa

4. Objetivo

5. Formulação do problema

6. Metodologia

7. Pesquisa (bibliográfica ou eletrônica)

8. Redação prévia das partes (Planejamento)

9. Redação final

10. Organização das referências

3 FASES DO TRABALHO CIENTÍFICO
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1. ESCOLHA DO TEMA

O que você pretende pesquisar (abordar)?

 Muitas idéias, indecisão, angústia, ...

 Você deve considerar a relevância e atualidade 
de sua escolha, o seu conhecimento a respeito, 
a sua preferência e sua aptidão pessoal para 
lidar com o assunto escolhido

 Avalie a disponibilidade de material para a 
pesquisa

3 FASES DO TRABALHO CIENTÍFICO
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1. ESCOLHA DO TEMA

O que você pretende pesquisar (abordar)?

 Pode estar ligado a interesse particular
 Quer conhecer melhor algum assunto (não conhece)
 Quer dominar determinado assunto (já conhece)
 Quer fazer Mestrado e aproveitar o projeto depois

 Pode estar ligado a interesse profissional
 Possibilidade de promoção, conhecimento, ...
 Quer conhecer melhor o seu trabalho

Entre outros . . . 

3 FASES DO TRABALHO CIENTÍFICO



26

1. SEU LATTES AJUDA?

No TEMA você pretende pesquisar:

 Você fez Alguma Pesquisa Anterior?
 TCC (Fez ou Orientou)
 Iniciação Científica (Fez ou Orientou)
 Monografia em Pós-Graduação (Fez ou Orientou)

 Atuação profissional
 Trabalha na área, ...
 Ou área Correlata

Lançou isso no www.cnpq.br/lattes . . . 
Quais são as principais palavras chaves das suas 

publicações???
Digital object identifier (DOI), é um padrão para 

identificação de documentos, equivale/combinado com 
o ISSN ou ISBN

3 FASES DO TRABALHO CIENTÍFICO

http://www.cnpq.br/lattes
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2. DELIMITAÇÃO DO TEMA

 Delimitar o tema é selecionar um tópico (ou 
parte dele) a ser pesquisado.

 Evite temas que não permitem estudos em 
profundidade.

 Pode-se fixar limitações de tempo, de tipos, 
de localização, de ponto de vista, ...

 Exemplo:

Tema:

 Ensino a distância

Delimitação do tema:

 Avaliação do modelo semi-presencial 
no ensino a distância

3 FASES DO TRABALHO CIENTÍFICO
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3. JUSTIFICATIVA

O pesquisador deve refletir sobre “o 

porquê?” desta pesquisa

 Explique as razões da preferência por este tema.

 Explique a importância deste tema.

 Explique porque este tema é relevante.

 Identifique se a abordagem proposta tem vantagens

ou pontos positivos.    

3 FASES DO TRABALHO CIENTÍFICO



30

4. OBJETIVOS DA PESQUISA

Os objetivos definem quais os resultados que você
pretende alcançar ou qual a contribuição que sua 

pesquisa irá dar.

Utilize linguagem clara e direta: “O objetivo desta pesquisa é ...”

 Objetivo geral: 
 Determine com clareza e objetividade o que se almeja com 

a pesquisa. (USE PALAVRAS QUE ESTEJAM NO EDITAL)

 Objetivos específicos:

 Aprofunde as intenções expressas nos objetivos gerais: 
mapear, identificar, levantar, diagnosticar, traçar o perfil, 
avaliar, comparar, ...

3 FASES DO TRABALHO CIENTÍFICO
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5. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Transformar o tema em um problema

 Formular as perguntas adequadas.

 Para cada pergunta formulada, a pesquisa 

deve encontrar uma resposta.

 Há autores que desenvolvem um capítulo para 

cada pergunta formulada.

 Depois nas considerações finais indicar qual 

capitulo e qual resposta foi encontrada

3 FASES DO TRABALHO CIENTÍFICO
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6. METODOLOGIA

“ONDE” e “COMO” será realizada a pesquisa.

 Indicação dos métodos e técnicas a serem 

utilizados na monografia.

 Identificação das fontes de pesquisa 

bibliográfica ou eletrônica.

 Configuração do universo de pesquisa e da 

técnica de amostragem utilizada. = 

ESTATÍSTICA

3 FASES DO TRABALHO CIENTÍFICO
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7. PESQUISA (Bibliográfica ou Eletrônica)

A pesquisa bibliográfica ou eletrônica tem como 
objetivo encontrar as respostas ao problema 
formulado.

Quanto à sua natureza os dados coletados podem ser:

 Primários – coletados em primeira mão. (Google 
Drive permite criar Coletas On-Line)

 Secundários – coletados em livros, revistas, 
relatórios, internet e etc.

 Terciários – quando citados por outra pessoa.

.  .  . 

3 FASES DO TRABALHO CIENTÍFICO



34

7. PESQUISA (Bibliográfica ou Eletrônica)

 Identifique os sites importantes sobre o assunto. Pesquise nos sites 

das universidades ou institutos de pesquisa (confiáveis!).

 Localize a bibliografia necessária à sua pesquisa.

 Verifique se a bibliografia necessária está disponível (vá à Biblioteca, 

pergunte para os colegas de curso, etc), e o que ainda precisa ser 

procurado.

 Faça a leitura superficial de reconhecimento, para ver se aquele 

material corresponde aos seus objetivos.

 Anote os dados da obra consultada: autor, título, cidade, editora, ano, 

número de páginas.

Pesquise no melhor amigo do homem e da mulher: “GOOGLE” e 

anote os LINKS, verifique os Autores, Ano da Publicação, 

Confiabilidade do Site. 

A Desciclopédia, a enciclopédia livre de conteúdo e que qualquer um 

pode editar, vale?????

3 FASES DO TRABALHO CIENTÍFICO
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8. REDAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES

Uma vez selecionado o material, você deve anotar as idéias, fatos e 

afirmações que o ajudarão em seu trabalho.

USE PALAVRAS QUE FAÇAM O LINK COM OS OBJETIVOS 

EDITAL (de Pesquisa/Extensão, Mestrado ou Doutorado)

É preciso guardar aquilo que será utilizado mais tarde como citação 

em seu projeto.

Utilize marcadores, rabisque (se o livro é seu), tire cópias, faça 

anotações, ...

Caso você tenha alguma idéia ou reflexão original, anote-a naquele 

momento. Não deixe para depois.

(Lembre de fazer citação, a bibliografia de livros tem pronta no sistema da 

Biblioteca)   

3 FASES DO TRABALHO CIENTÍFICO
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8. REDAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES

Faça uma leitura reflexiva e crítica antes de fazer 

anotações.

Tenha sempre em vista os objetivos do trabalho.

Imagine e crie (provisoriamente) a estrutura de sua 

monografia (Sumário) com os respectivos capítulos.

Selecione o material que foi coletado e separe-o pelos 

capítulos. Se necessário crie pastas (de plástico) 

para guardar as anotações referentes a cada 

capítulo de sua monografia.

3 FASES DO TRABALHO CIENTÍFICO
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9. REDAÇÃO FINAL 

Ao redigir a seu trabalho verifique as normas da ABNT, 

que estabelece padrões para a apresentação gráfica 

e as referências.

O texto não deve conter erros ortográficos e semânticos.

O texto deve ser claro, preciso e objetivo.

Faça um revisão geral de toda a monografia.

Verifique se a Conclusão está de acordo com os 

objetivos traçados no início do trabalho (Introdução)

Se for o caso, refaça os objetivos.

3 FASES DO TRABALHO CIENTÍFICO
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10. ORGANIZAÇÃO DAS REFERÊNCIAS

 As Referências são colocadas após a Conclusão da monografia.

 Inclua todos os livros, sites, revistas e etc. utilizadas em sua 

monografia.

 Quando for fazer as Referências em sua monografia, recomendo 

acessar o site da Biblioteca da UFSC, no endereço:

(http://portal.bu.ufsc.br/normas-e-procedimentos/normalizacao) 

Livros no sistema da biblioteca: www.bc.unidavi.edu.br

Encontre o Livro e copie a referencia, lembre de negritar o titulo principal

3 FASES DO TRABALHO CIENTÍFICO

http://www.bc.unidavi.edu.br/


39

 Fracasso Newton 1993

 Sucesso Família I 2008  
(ipod, iphone, ipad)
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TCC
Trabalho de Conclusão de Curso

 Graduação

Trabalho de pesquisa (científico) sobre um 
assunto visto no curso de graduação.

Não precisa ser idéia original, pode-se 
aplicar conceitos estabelecidos em 

Estudos de Casos Locais.

4 TIPOS DE TRABALHO CIENTÍFICO
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MONOGRAFIA

 Especialização lato-sensu

Trabalho científico que aborda um tema
específico relacionado à área do curso.

Não precisa ser idéia original.

Tem Regras próprias, mas tem defesa
pública.

4 TIPOS DE TRABALHO CIENTÍFICO
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DISSERTAÇÃO

 Mestrado

Estudo que expressa domínio de 
conhecimento do autor a respeito do 

assunto e sua capacidade de 
sistematização, ordenação e interpretação.

Tema em Pesquisa e exige grau de inovação 
ou melhoria.

 Exige defesa pública (~3 membros na banca)

 Duração: ~ 2 anos.

4 TIPOS DE TRABALHO CIENTÍFICO
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TESE

 Doutorado

Investigação científica de um tema original

ou uma nova abordagem de um tema não 

original, oferecendo uma contribuição à 

sociedade.

 Tem exame de qualificação (pré-defesa ou 
qualifying).

 Exige defesa pública (~5 membros na banca)
 Duração: ~ 4 anos.

4 TIPOS DE TRABALHO CIENTÍFICO
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TESE

 Pós-Doutorado

Trabalho científico visando complementação 

de aprendizado de algum tema de interesse 

do aluno.

 Duração: ~ 12 a 18 meses.

 Tem apenas um supervisor. Não tem orientador.

 É recomendável que se faça num curso que tem conceito 
Capes 5, 6 ou 7. 

 É recomendável que se faça em uma IES diferente da que 
você fez o doutorado, preferencialmente no exterior.

4 TIPOS DE TRABALHO CIENTÍFICO
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PÓS-GRADUAÇÃO

1. Lato-Sensu - Especialização

É regida pelo CNE/MEC - Res. 01/2001 e posteriores

Carga horária: 360 horas (mínimo)

Freqüência: 75% (setenta e cinco por cento)

Nota mínima: 7,0 (sete)

Docentes: no mínimo 50% de mestres e doutores.

É emitido certificado.

Há fiscalização por parte do MEC/INEP.

MBA = Especialização Lato-Sensu

4 TIPOS DE TRABALHO CIENTÍFICO
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PÓS-GRADUAÇÃO

2. Stricto-Sensu - Mestrado/Doutorado/Pós-Doc

É regido pela Capes/MEC

Exige avaliação prévia do curso e instituição.

É emitido diploma.

Pode ser aluno especial.

Regime pode ser bimestral, trimestral ou semestral.

É muito mais rígido (tem diversos controles!).

Tem seleção para ingresso.

Pode ter bolsa (Mestrado R$ 1.200,00; Doutorado R$ 1.800,00; Pós-Doutorado

Júnior R$ 3.200,00; Pós-Doutorado Sênior R$ 4.000,00). Atualizado em julho/10.

4 TIPOS DE TRABALHO CIENTÍFICO
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 Fazer prova de Área (Ex. PosComp em

computação).

 Acessar o site da Instituição de Ensino

Superior-IES que você tem interesse e verificar

as linhas de pesquisa dos docentes.

 Acessar o c.v. Lattes dos docentes na página do

CNPq (www.cnpq.br), para ver as linhas de

pesquisa e as áreas de atuação.

Como conseguir uma vaga para o Stricto Sensu?

http://www.cnpq.br/
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 Elaborar um projeto de dissertação ou tese
para cada IES, contemplando a linha de
pesquisa do docente.

 Ficar atento aos prazos de seleção:

 Mestrado – set/out/nov de cada ano, para início
em março.

 Doutorado – idem ao mestrado e/ou fluxo
contínuo.

 Ver se tem alguém conhecido (aluno ou
professor) na IES de interesse.

Como conseguir uma vaga para o Stricto Sensu?

../../../2012/ifc/disciplinas/metodologia%20bcc/MTPI/AnteProjeto%20de%20Mestrado.rtf
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 Participar de algum evento que seja

promovido pela IES que você tem interesse em

fazer o Stricto Sensu.

 Telefonar para o docente ou passar e-mail

marcando uma entrevista, sem compromisso.

 Entregar carta de apresentação (2 docentes).

Como conseguir uma vaga para o Stricto Sensu?
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MASTER OF SCIENCE (EUA) = MESTRE (BRA)

PhD – Philosophy Doctor (EUA) = DOUTOR (BRA)

Quem faz pós-doutorado continua com o título de 
Doutor.

Livre Docente – professor universitário concursado, 
que o habilita a reger certos tipos de curso.

Catedrático – Professor titular. Indivíduo muito 

entendido em determinado assunto. (antigo)

TITULAÇÃO OBTIDA
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A Pesquisa é uma Linda Viagem de 
Descobertas, mas:

Seja objetivo e procure melhorar 
continuamente tudo o que você faz.

Estabeleça metas alcançáveis.

É preciso subir degrau por degrau, ciente 
do que você quer e de suas limitações.
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 Submeta seu projeto até 22/02 no:
 EDITAL PROPPEX Nº 07/14 
 CHAMADA PARA SELEÇÃO DE PROJETOS 

INTEGRADOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA


