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----Ementa:
O significado da investigação em Ciências Sociais. A relação entre pesquisa e teoria.
Diretrizes para leitura, análise e interpretação de textos. A aplicação da pesquisa em
economia: aspectos qualitativos e quantitativos. Problemas gerais de mensuração. A
formulação de um projeto de pesquisa: estrutura e normalização segundo a ABNT.
Objetivos
Apresentar, discutir e aplicar os procedimentos metodológicos mais utilizados na
Específicos:
pesquisa econômica com vistas a capacitar o estudante a elaborar um projeto e um
relatório de monografia.
Conteúdo
1- A Ciência Social e seu método.
Programátic 2- Objeto e método da Economia
o:
3 - Natureza do trabalho científico e distinção frente ao senso comum.
4 - Utilização de referências bibliográficas, citações e regras de normalização de
trabalhos segundo a ABNT.
5.2 - Diretrizes para leitura analítica de textos científicos.
5.2.1 - Análise textual;
5.2.2 - Análise temática;
5.2.3 - Análise Interpretativa;
5.2.4 - Problematização das análises anteriores;
5.2.5 - Elaboração de resumos, fichamentos e sínteses.
6- Planejamento de pesquisas
6.1 - Assuntos e temas: o que pesquisar?
6.2 - Formulação do problema de pesquisa e hipótese
6.3 - O que é a Metodologia
6.4 - Como elaborar uma Justificativa
6.4 – Papel e diferentes estruturas de um projeto de pesquisa
7- Técnicas de pesquisa
7.1 - A pesquisa bibliográfica convencional e os recursos de busca na internet

7.2 - A distinção entre fontes primárias e secundárias
7.3 - Pesquisa documental
7.4 - Questionários e entrevistas
7.5 - Estudos de Caso
7.6 - As principais fontes de dados em Economia no Brasil
7. 7 - Análise de dados, de gráficos e o uso da Econometria
8 – Diretrizes para redação de projetos e de relatórios de pesquisa
8.1 – A estruturação da exposição do conteúdo do texto (introdução, corpo e
conclusão).
8.2 – Elementos gerais de redação: coerência e coesão de texto.
Metodologia: O curso será desenvolvido por meio de aulas expositivas, associadas com recursos de
mídia, estudos dirigidos, pesquisa bibliográfica, apresentação de seminários e
elaboração de atividades previamente combinadas.
Critérios/Processo de
A Média do Semestre resultará da média aritmética simples de três
Avaliação da Aprendizagem:
notas parciais: N-1: uma leitura analítica de um texto; N-2:
apresentação oral de proposta de projeto de pesquisa; N-3:
apresentação escrita de uma Proposta de projeto de pesquisa em
economia.
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