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Ementa
O nascimento da ciência. A construção do saber científico. A organização da vida de estudos na Universidade (técnicas de leitura; fichamento; resumo;
resenha; artigo; ensaio; seminários). Seleção crítica das fontes bibliográficas. Iniciação á pesquisa. Normatização de trabalhos acadêmicos. Apresentação
gráfica de trabalhos acadêmicos.

Objetivo
Geral:
Proporcionar aos alunos um embasamento teórico e prático sobre fundamentos da pesquisa científica, além de fornecer instrumentos para o desempenho de
atividades na área de pesquisa em turismo.

Específicos:
1. Realizar visitas à Biblioteca e ao Laboratório de informática para instrumentalizar os alunos quanto ao uso de recursos bibliográficos, bem como da Internet
como fonte de pesquisa;
2. Conceituar pesquisa e distinguir suas diferentes modalidades e classificação (quanto aos objetivos e procedimentos técnicos utilizados);
3. Capacitar os alunos com técnicas de estudos (leitura, esquema, resumo, fichamento, resenha e seminários);
4. Identificar as tipologias de trabalhos científicos acadêmicos: projeto, monografia, dissertação, tese, relatórios e artigos científicos;
5. Apresentar as técnicas de coleta de dados;
6. Capacitar os alunos na construção e interpretação de tabelas e gráficos;
7. Contribuir para compreensão da estrutura e normalização do trabalho técnico científico conforme normas da ABNT.

Conteúdo
- Histórico do conhecimento científico.
- Ciência e conhecimento;
- A leitura e a documentação;
- Formas de elaborar citações e referências (conforme normas da ABNT);
- Elaboração de trabalhos científicos acadêmicos;
- Técnicas de coleta de dados; 
- Construção de tabelas e gráficos;
- Método e técnica;
- Seminário
- Internet como fonte de pesquisa;

Metodologia
A abordagem do conteúdo programático dar-se-á através de aulas expositivas, podendo-se ampliar para discussões e seminários; sem excluir, eventualmente,
a utilização de outras técnicas didático pedagógicas (debates, vídeos, visitas à biblioteca, palestras, informática). Tal abordagem exige como requisito mínimo
por parte dos alunos a leitura prévia dos textos indicado recomendando-se a pesquisa bibliográfica, a resenha e o fichamento dos textos.

Procedimentos
Participação em sala de aula; integração através de seminários; elaboração de resumos de textos; trabalho individual e em grupo (elaboração de artigo
científico) como resultado de trabalho interdisciplinar. Durante o processo de avaliação, também serão levados em consideração os seguintes critérios:
assiduidade às atividades acadêmicas, pontualidade e cumprimento dos prazos na entrega dos trabalhos. Teremos avaliação escrita na 1ªUND, 2ªUND e 3ª
UND com percentual de 70% e 30% referente a atividades complementares.

Bibliografia
GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1999.
ISKANDAR, Jamil Ibrahim. Normas da ABNT: comentadas para trabalhos científicos. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2006.
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas.
10. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
MINAYO, Cecília (org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 24. ed. Petrópolis: Vozes, 1994.

Observações

SAE - Sistema de Administração Escolar Impresso em: 23/08/2018


