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Ementa: 
Fontes primárias e secundárias. Pesquisa bibliográfica. Pesquisa documental. Questionários e entrevistas. 
Estudos de Casos. Amostragem. Análise de dados quantitativos e qualitativos. Diretrizes para elaboração 
do projeto de pesquisa. Diretrizes para a elaboração de uma monografia científica. 

Objetivos Específicos: 
O objetivo da disciplina é introduzir o aluno à linguagem científica, dando ferramentas para que ele faça 
leitura e redação de textos científicos de maneira adequada ao que se espera em nível superior, às 
técnicas de análise quantitativa e à elaboração de trabalhos científicos. 

Conteúdo 
Programático: 

I. Técnicas de pesquisa  
o Fontes primárias e secundárias  
o Pesquisa bibliográfica  
o Pesquisa documental  
o Questionários e entrevistas  
o Estudos de Casos  
o Amostragem  
o Análise de dados quantitativos  
o Análise de dados qualitativos  

II. Diretrizes para elaboração do projeto de pesquisa; 
III. Diretrizes para a elaboração de uma monografia científica. 

Metodologia: 

A disciplina será desenvolvida por meio da plataforma Google Sala de Aula, no qual serão realizadas 
atividades virtuais assíncronas semanais e encontros síncronos virtuais. Neste último caso, estão previstos, 
no mínimo, quatro encontros síncronos para o semestre, que perfazem, aproximadamente 30% da carga 
horária da disciplina, de acordo com o calendário acadêmico especial 2020.1. As aulas síncronas ocorrerão 
no horário da disciplina. A atividade de reposição das aulas síncronas será, a princípio, a divulgação dos 
planos de cada aula.  

Recursos 
Pedagógicos / 
Tecnológicos 

Os recursos pedagógicos/tecnológicos serão aulas síncronas e atividades assíncronas de roteiros de leitura, 
questões para resposta individual, atividades virtuais, elaboração de trabalhos e vídeos disponibilizados na 
sala virtual do Google Sala de Aula. Serão utilizados livros, artigos, canais do YouTube e blogs como 
materiais de apoio para o desenvolvimento das atividades na sala virtual da disciplina. 

Avaliação: 

As avaliações serão realizadas segundo as normas da UFES. Elas constarão de um trabalho final e duas 
avaliações parciais, sendo que todas elas serão aplicadas por meio da plataforma Google Sala de Aula.  
Para cada avaliação será atribuída nota de zero a dez. Os estudantes que tiverem média igual ou superior a 
7 (sete) ficarão dispensados do exame final. Também estarão aprovados aqueles que fizerem média 5 
(cinco) entre a média das avaliações e a nota do exame final. 

Bibliografia Básica: 

BÊRNI, Duílio de Ávila (Org.) Técnicas de pesquisa em economia: transformando curiosidade em 
conhecimento. São Paulo: Saraiva, 2002. 

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 2005. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23º Ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

Observação: aguardamos a definição da Ufes quanto ao acesso à alguma forma de biblioteca digital. 

Bibliografia 
Complementar: 

BOCCHI, João Ildebrando. (Org.) Monografia para economia. São Paulo: Saraiva, 2004.  

GIL, Antônio C. Técnicas de pesquisa em economia. São Paulo: Atlas, 1991. 

MARTINS, Gilberto de Andrade; THEÓPHILO, Carlos Renato. Metodologia da investigação científica para 
Ciências Sociais aplicadas. São Paulo: Atlas, 2007. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Biblioteca Central. Normalização de referências: NBR 
6023:2002. Vitória, 2007-a.  

__________________. Biblioteca Central. Normalização e apresentação de trabalhos científicos e 
acadêmicos. Vitória, 2007-b. Normas ABNT 

Observação: aguardamos a definição da Ufes quanto ao acesso à alguma forma de biblioteca digital. 
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