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Docente (s) Colaborador/a (es/as)/Departamento (s): Contato (e-mail): [opcional] 

Ano letivo: 2022 Termo: 9o semestre Turno/Turma: Integral 

Nome do 
houver): 

Grupo/Módulo/Eixo da UC (se  Idioma predominante em que a UC será 
oferecida: 
( x ) Português 
( ) English 
( ) Español 
( ) Français 
( ) Libras 
( ) Outro: 

UC: 
(x) Fixa 
( ) Eletiva 
( ) Optativa 

Oferecida como: 
( x ) Disciplina 
( ) Módulo 
( ) Estágio 
( ) Outro: 

Oferta da UC: 
( x ) Semestral 
( ) Anual 

Ambiente Virtual de Aprendizagem: 
( ) Moodle 

( x ) Classroom 
( ) Outro: google meet 
( ) Não se aplica 

Pré-Requisito (s) - Indicar Código e Nome (s) da (s) UC: 

Carga horária total (em horas): 36 

Carga horária teórica (em horas): 18 Carga horária prática (em horas): 
18 

Carga horária de extensão (em horas, se 
houver): 

Se houver atividades de extensão, indicar código e nome do projeto ou programa vinculado na Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura (ProEC): 

Ementa: 
Conceitos e técnicas para a preparação de projetos científicos e tecnológicos na área de computação: introdução, objetivos, 
metodologia, justificativa, resultados esperados, estado da arte, desenvolvimento, experimentos, conclusões. Tratamento e 
interpretação de dados experimentais e comparações de resultados. Conceitos e técnicas para proceder à revisão bibliográfica. 
Elaboração de apresentações e seminários. Características de oratória. Desenvolvimento de trabalho em equipe. Ética. 

Conteúdo programático: 
• Introdução. 

• Ciência e Métodos de Pesquisa. 
 

• Projeto Científico ou Tecnológico: Tema, Problema, Objetivos Gerais, Objetivos Específicos, Metodologia, Trabalhos 

correlatos, Motivação, Contribuição, Revisão bibliográfica, Cronograma, Desenvolvimento, Resultados Esperados e Conclusão. 

• Pesquisa Bibliográfica: Fontes, Leitura crítica, Ferramentas de Pesquisa, Delimitação de Leitura e Referências. 

• Técnicas estatísticas para suportar o método científico e tecnológico em computação. Tratamento e interpretação de dados 

experimentais e comparações de resultados. 

• Resultados: Justificação de afirmações, Tabelas, Figuras e Gráficos. 
 

• Ética: Experimentos, Submissão e publicação de artigos ou relatórios técnicos e Direitos autorais. 
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Metodologia de ensino: 
Esta unidade curricular será baseada na elaboração de projetos científicos ou tecnológicos, apresentações de seminários , 

debates, e vídeo-aulas e/ou slides. As vídeo-aulas e as apresentações de seminários ou debates serão realizadas com o auxílio 

de slides. Treinamento do aluno no que se refere à apresentação oral de ideias e a redação de textos buscando clareza, concisão 

e objetividade. 

Frequência: A frequência será avaliada pela entrega das atividades propostas em formato ADE. 

Avaliação: A avaliação será composta por  5 atividades para resolução de forma assíncrona  que serão propostas no decorrer do 
semestre. Cada atividade valerá 1 ponto. O aluno também irá desenvolver um projeto final da disciplina que valerá 5 pontos.  

A média final será: 

• Soma das Nota das Atividades + Nota Projeto Final  

O aluno será considerado aprovado se: 

-  não for reprovado por frequência e;  

- obter média final maior ou igual a 6,0. 
 

Bibliografia: 

 
Básica: 

 
1. Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação. Raul Sidnei Wazlawick. ISBN: 9788535235227, 2009. * 
 

2. Metodologia de Pesquisa. R. H. Sampieri. Editora McGraw Hill - Artmed, 5 ºEd, 2006. 

3. Como Fazer Apresentações em Eventos Acadêmicos e Empresariais – Linguagem Verbal, Comunicação Corporal e Recursos 

Audivisuais. Maria Helena da Nobrega. Editora Atlas. ISBN: 8522456380, 2010. 

4. As 17 Incontestáveis Leis do Trabalho em Equipe. John C. Maxwell. Editora Thomas Nelson Brasil. ISBN: 978-8566997385, 

2015. 

Complementar: 

 
1. Fundamentos de metodologia. Odília Fachin. Editora Saraiva, 5° Ed, 2006. (6. São Paulo Saraiva 2017 1 recurso online ISBN 

9788502636552.) * 

2. Comunicação Científica. C. Tomasi e J. B. Medeiros. Editora Atlas, 2008. 

3. Trabalhos Acadêmicos Uma Orientação para a Pesquisa e Normas Técnicas. V. dos Santos e R. J. Candeloro. Editora AGE, 

2006. 

4. Metodologia da Pesquisa Abordagem Teórico-Prática. E. Matallo e M. de Pádua. Editora Papirus, 13ºEd, 2004. 
5. Metodologia de Pesquisa: do planejamento à Execução. L. M. Rea, R. A. Parker. Editora Pioneira, 1997. 

 
* Disponíveis em ebook na biblioteca.  

Cronograma:  

 

1. Apresentação da UC em ADE, introdução e busca por orientadores  - 3 horas 

a. Disponibilização assíncrona de material didático: vídeo-aula e/ou slides  

b. Aula síncrona: resolução de dúvidas em atendimento aos alunos  

2. Ciência e métodos de pesquisa  - 4 horas 

a. Disponibilização assíncrona de material didático: vídeo-aula e/ou slides  

b. Aula síncrona: resolução de dúvidas em atendimento aos alunos  

3. Preparação de um trabalho científico ou tecnológico: tema, problema, objetivos gerais e específicos, e motivação – 4 horas 

a. Disponibilização assíncrona de material didático: vídeo-aula e/ou slides  

b. Aula síncrona: resolução de dúvidas em atendimento aos alunos  

4. Metodologia e desenvolvimento -3 horas 

a. Disponibilização assíncrona de material didático: vídeo-aula e/ou slides  

b. Aula síncrona: resolução de dúvidas em atendimento aos alunos 

5. Análise crítica de trabalhos científicos (de sua preparação ao seu desenvolvimento) 3 horas 

a. Disponibilização assíncrona de material didático: vídeo-aula e/ou slides  

b. Aula síncrona: resolução de dúvidas em atendimento aos alunos 

6. Pesquisa bibliográfica, trabalhos correlatos e revisão bibliográfica - 3 horas 

a. Disponibilização assíncrona de material didático: vídeo-aula e/ou slides  

b. Aula síncrona: resolução de dúvidas em atendimento aos alunos 



7. Resultados esperados e técnicas para validação de resultados – 3 horas 

a. Disponibilização assíncrona de material didático: vídeo-aula e/ou slides  

b. Aula síncrona: resolução de dúvidas em atendimento aos alunos 

8.  Escrita de projeto científico ou tecnológico – 4 horas 

a. Disponibilização assíncrona de material didático: vídeo-aula e/ou slides  

b. Aula síncrona: resolução de dúvidas em atendimento aos alunos 

9.  Escrita de projeto científico ou tecnológico (ABNT e outras normas) – 4 horas 

a. Disponibilização assíncrona de material didático: vídeo-aula e/ou slides  

b. Aula síncrona: resolução de dúvidas em atendimento aos alunos 

10. Técnicas para elaboração de apresentações e seminários – 3 horas 

a. Disponibilização assíncrona de material didático: vídeo-aula e/ou slides  

b. Aula síncrona: resolução de dúvidas em atendimento aos alunos 

11.  Ética – 2 horas 

a. Disponibilização assíncrona de material didático: vídeo-aula e/ou slides  

b. Aula síncrona: resolução de dúvidas em atendimento aos alunos 

 

 



 

 


