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FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA GERAL DE COMPONENTE CURRICULAR - PGCC 

 

I. Identificação 

Área de Concentração: Território do Semiárido 

Disciplina:METODOLOGIA DA PESQUISA 

Código:                    (X) Obrigatória (   ) Optativa 

Créditos: 04 Carga Horária: 60h 

Docente: 
Prof. Dr. João Freire Rodrigues (jrfreirerodrigues@gmail.com) 
Prof. Dr. Marcelo Viana da Costa (vianacostam@yahoo.com.br)  

(X) Permanente (   )Colaborador  

IES: Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

Semestre Letivo: 2016.2 Dia: Terça-feira Horário: 8:00 – 12:00 

 

II. Ementa 

Evolução da ciência e da ciência regional e urbana; Fases e formas da produção do conhecimento científico; 
Pesquisa e análise territorial, Técnicas estatísticas e aplicação a estudos espaciais e urbanos; Medidas de 
localização/especialização para índices setoriais e regionais; Análise de Clusters e métodos de regionalizações. 

 

III. Objetivos 

I. Geral: 

Possibilitar aos alunos, conhecimentos sobre as significações epistemológicas postuladas pelo método cientifico 
para análise e interpretação da r ealidade, incentivando-os para a adoção de habilidades e proficiência na 
pesquisa científica, bem como para a apresentação do resultado final de seus estudos na forma de dissertação. 

II. Específicos: 

 Oportunizar debates sobre a atividade cientifica e sobre os conceitos que fundamentam a busca do 
saber nas diversas áreas do conhecimento;  

 Orientar os alunos para as etapas e atividades especificas de cada fase do processo de elaboração do 
projeto de pesquisa, vivenciando-as na escolha do tema, constituição do objeto, definição dos conceitos 
centrais, construção das hipóteses, formulação dos objetivos, revisão de literatura e escolha do 
referencial teórico da investigação;  

 Colaborar na escolha dos procedimentos metodológicos do estudo; 

 Orientar quanto à forma e ao conteúdo dos elementos que constituem o relatório de pesquisa e os 
tópicos que devem aparecer na dissertação. 

 

IV. Conteúdo Programático 

 O senso comum e a ciência; 

 A ciência nos diferentes momentos da história; 

 Fases e formas da produção do conhecimento científico; 

 Perspectivas teóricas e metodológicas da pesquisa; 

 Seleção de um projeto de pesquisa; 

 Seleção do alcance da pesquisa: exploratória, descritiva, correlacional e explicativa; 

 Desenvolvimento da perspectiva teórica: revisão da literatura e marco teórico da pesquisa; 

 Estratégias de redação científica; 

 Pensando a introdução do projeto de pesquisa; 

 Elaborando os objetivos da pesquisa; 

 Questões e hipóteses da pesquisa; 

 Desenho da pesquisa: Métodos quantitativos; 

 Desenho da pesquisa: Métodos qualitativos; 

 Desenho da pesquisa: Métodos mistos; 

 Métodos de coleta dos dados; 

 Métodos de análise dos dados; 
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 Pesquisa e análise territorial; 

 Técnicas estatísticas e aplicação a estudos espaciais e urbanos; 

 Medidas de localização/especialização para índices setoriais e regionais;  

 Análise de Clusters e métodos de regionalizações. 

 

V. Metodologia 

A disciplina será realizada a partir das ideias iniciais dos projetos de pesquisa dos mestrandos. Serão adotados 
seminários, aulas expositivas e dialogadas; exercícios práticos com os projetos de pesquisa. 

 

VI. Avaliação 

a)  Presença em aula e contribuição aos debates;  
b)  Atividades e trabalhos escritos, individuais e em grupo, a serem indicados durante o transcorrer da disciplina;  
c)  Participação nos fóruns correspondentes a cada aula indicada com (*);  
d)  Apresentação do pré-projeto nas aulas indicadas;  
e)  Pré-projeto de dissertação entregue ao final da disciplina.  

 

VII. Cronograma de Atividades 

16/11/2015: O senso comum e a ciência. 
23/11/2015: Fases e formas da produção do conhecimento científico; Perspectivas teóricas e metodológicas da 
pesquisa. 
30/11/2015: Seleção de um projeto de pesquisa. 
07/12/2015: Seleção do alcance da pesquisa: exploratória, descritiva, correlacional e explicativa. 
14/12/2015: Desenvolvimento da perspectiva teórica: revisão da literatura e marco teórico da pesquisa. 
21/12/2015: Estratégias de redação científica; Pensando a introdução do projeto de pesquisa. 
28/12/2015: Elaborando os objetivos da pesquisa; Questões e hipóteses da pesquisa. 
15/02/2016: Desenho da pesquisa: Métodos quantitativos; Desenho da pesquisa: Métodos qualitativos; Desenho 
da pesquisa: Métodos mistos. 
22/02/2016: Métodos de coleta dos dados; Métodos de análise dos dados. 
29/02/2016:Pesquisa e análise territorial. 
07/03/2016: Técnicas estatísticas e aplicação a estudos espaciais e urbanos. 
14/03/2016: Medidas de localização/especialização para índices setoriais e regionais. 
21/03/2016: Análise de Clusters e métodos de regionalizações. 

 

VIII. Referências Básicas 

ALVES, R. Filosofia da Ciência: introdução ao jogo e suas regras. São Paulo: Edições Loyola, 2005.  
CHASSOT, A. A ciência através dos tempos. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2004.  
HADDAD, P. R. (org.). Economia regional: teoria e métodos de análise. Fortaleza: ETENE/BNB, 1989. 
HOFFMANN, R. Estatística para Economistas. 4a ed. São Paulo: Cengage Learning, 2006. GIL, A. C. Métodos e 
Técnicas de Pesquisa Social. São Paulo: Editora Atlas, 5ª ed, 1999.  
GERARDI, L. H. O.; SILVA, B. N. Quantificação em Geografia. São Paulo: Difel, 1981. KÖCHE, J. C. 
Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 26. ed. Petrópolis: Vozes, 
2009. MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2008.  
MINGOTI, S. A., Análise de Dados Através de Métodos de Estatística Multivariada: uma abordagem aplicada. 
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005. 
MONASTÉRIO, L. Indicadores de análise regional e espacial. In: CRUZ, B. O. et al. Economia regional e 
urbana: teorias e métodos com ênfase no Brasil. Brasília: IPEA, 2011.  
NARDY, A. J. F.; AMORIM FILHO, O. B. O papel da polêmica Geografia Regional versus Nova Geografia na 
explicitação da discussão epistemológica em Geografia. In: AMORIM FILHO, O. B.; KOHLER, H. C.; BARROSO, 
L. C. Epistemologia, Cidade e Meio Ambiente. Belo Horizonte: Editora PucMinas, p. 19-52, 2003.  
OLIVEIRA, S.L. Tratado de metodologia científica. Projetos de pesquisas, TGI, TCC, monografias, dissertações 
e teses. 2. ed. São Paulo: Pioneira. 1999. 

 

IX. Referências Complementares 
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 (Assinatura do professor) 
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 (Assinatura do Coordenador) 

 


