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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA 
 
Nome da Disciplina  Professores: Sugestão de Fluxo 
Metodologia Científica João Batista Duarte / Rita Maria Devós Ganga 1o. Período 
Local: EA-UFG, Centro de Aulas Mangaba, Sala 36 Horário: Quinta-feira - 10:00-11:40 (A); 8:00-9:40 (B); 14:00-15:40 (C) 
Ementa: História e filosofia da ciência. Teoria do conhecimento. O conhecimento científico. O cientista e a sociedade. 
O método científico. A dedução e a indução. A pesquisa científica. Pesquisa experimental e de observação naturalista. 
Pesquisa bibliográfica. Organização do resultado da leitura. Redação técnico-científica. Normalização. Projeto de 
pesquisa. Relatórios técnico-científicos. Exposição oral de trabalhos técnico-científicos. 

 
2.  OBJETIVOS  
 
2.1. Geral: A disciplina tem por objetivo fornecer aos alunos os princípios filosóficos que caracterizam a evolução da 

ciência, desde o seu surgimento formal até os dias de hoje. Procura conceituar o conhecimento, com ênfase na 
caracterização do conhecimento científico; os métodos da ciência (dedução e indução); a pesquisa científica 
(experimental e de observação naturalista); os princípios da pesquisa bibliográfica; e os fundamentos e 
importância da organização do trabalho intelectual. Busca, ainda, fornecer os instrumentos básicos sobre a 
elaboração de projetos de pesquisa e relatórios técnico-científicos, além de apresentar as diretrizes para a 
exposição oral de trabalhos técnico-científicos. 

2.2. Específicos: A disciplina deverá garantir ao aluno de Agronomia uma formação que permita: 
- A compreensão do processo científico, desde a identificação do problema a ser investigado e a formulação de 

hipóteses, até a sua verificação empírica, proposição teórica e disseminação dos conhecimentos e, ou, tecnologias 
produzidos. 

- A correta concepção e emprego do processo de investigação científica para a busca de solução de novos problemas 
cotidianos da prática agronômica. 

- A leitura e a compreensão de trabalhos científicos, sobretudo no que concerne a sua estrutura organizacional, sua 
normalização e outras características inerentes à metodologia científica. 

- A eficiente preparação de projetos de pesquisa para a solicitação de recursos, incluindo bolsas, junto a agências de 
fomento à pesquisa. 

- A eficiente elaboração e exposição de relatórios técnico-científicos em suas atividades acadêmicas ou profissionais, 
dentro e fora da universidade. 

 
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 Discriminação do conteúdo Total = 32 horas 
1 Origem e história da ciência ..................................................................................................... 4 h 
2  O conhecimento científico ........................................................................................................ 4 h 
 2.1 Conceito e tipos de conhecimento  
 2.2 Características do conhecimento científico  
 2.3 A ciência, suas divisões, o cientista e a sociedade  
3 Os métodos da ciência .............................................................................................................. 4 h 
 3.1 Conceito e tipos de método  
 3.2 Os métodos da ciência experimental e de observação naturalista  
 3.3 Hipóteses, teorias e leis  
4 A pesquisa científica ................................................................................................................ 4 h 
 4.1 Conceituação  
 4.2 Etapas da pesquisa científica  
 4.3 Pesquisa bibliográfica e organização do resultado da leitura  
5 Redação técnico-científica ....................................................................................................... 4 h 
 5.1 Características da linguagem  
 5.2 Normas técnicas de apoio ao texto   
6 O projeto de pesquisa ............................................................................................................... 6 h 
 6.1 Concepção   
 6.2 Elaboração de projetos  
7 Divulgação dos resultados da pesquisa científica .................................................................... 6 h 
 7.1 Elaboração de relatórios técnico-científicos  
 7.2 Diretrizes para a exposição oral de trabalhos científicos  
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Periódicos científicos: 
- Pesquisa Agropecuária Tropical (www.agro.ufg.br/pat) 
- Pesquisa Agropecuária Brasileira (www.embrapa.br/pat)   
- Portal Periódicos – Capes (http://www.periodicos.capes.gov.br/portugues/index.jsp) 
- Coleção SciELO (http://www.scielo.br/) 
- Biblioteca Central da UFG (http://www.bc.ufg.br/) 

 
 
 
5.   SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

- Retorno escrito sobre textos disponibilizados para estudo (quinzenal): 25% da Nota Final. 
- Participação nas discussões de aula relativas ao conteúdo (quinzenal): 25% da Nota Final. 
- 1ª. Prova escrita: 25% da Nota Final – 10ª semana (previsão: 18/10/2018). 
- Entrega de trabalho acadêmico escrito: 25% da Nota Final (previsão: 20/12/2018). 
- 2ª. Prova escrita (não confirmada): entrará na composição da nota da 1ª. Prova (20/12/2018).  
------ 

   * - Projeto de pesquisa, relatório técnico (monografia), análise de artigo científico ou levantamento bibliográfico. 


