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EMENTA:  
Conceitos básicos em metodologia científica como os tipos de conhecimento, o papel 
da ciência e aplicação dos métodos e técnicas científicas. Pesquisas observacionais e 
experimentais. Fundamentação da pesquisa por processo de leitura crítica e 
composição estrutural de projeto de pesquisa com aplicação das normatizações da 
ABNT. 
 

OBJETIVOS:  
Compreender elementos teóricos fundamentais sobre o conceito de ciência e suas 
aplicações no desenvolvimento do pensamento científico estabelecendo as relações da 
epistemologia com o pensamento lógico, coerente e sua aplicabilidade. 
Capacitar o estudante na busca de artigos científicos no banco de dados da literatura. 
Instrumentar o discente para a discussão crítica de estudos de coorte, caso-controle, 
transversais e de testes clínicos. 
Instrumentar o discente para a escrita e normatização de projeto de pesquisa e 
trabalhos científicos. 
Capacitar o discente para a criação, desenvolvimento e implementação de projeto de 
pesquisa científica.  
Compreender os aspectos éticos da pesquisa clínica bem como a utilização da 
Plataforma Brasil. 
 

UNIDADES DE ENSINO:  
Unidade I: Princípios básicos da Pesquisa  
Importância da ciência e estratificação do tipo de Conhecimento e tipos de Pesquisa. 
Plataforma Lattes, Pubmed, Scielo, orientação sobre a busca de pesquisadores e de 
artigos científicos publicados relacionados aos respectivos projetos de pesquisa. 
Unidade II: Escrita e normatização de projeto de pesquisa 
Metodologia da escrita da introdução, objetivos e justificativa de projetos de pesquisa 
científica. Amostras e tipos de Amostras, seleção dos sujeitos de pesquisa e tipos de 
variáveis do estudo.  
Unidade III: Tipos de estudo, caracterização e acompanhamento do estudo.  
Interpretação de estudos de coorte, transversais, caso-controle, testes médicos e 
ensaio clínico. 
Unidade IV: Métodos, resultados esperados e implementação do projeto de 
pesquisa. 
Introdução aos “Métodos e resultados esperados” do projeto de pesquisa. Apresentação 



gráfica e referências do projeto de pesquisa. Orientação quanto à apresentação do 
projeto de pesquisa, implementação e acompanhamento da mesma. Importância dos 
aspectos éticos da pesquisa clínica e uso da plataforma Brasil.  

METODOLOGIA DE ENSINO:  
Aulas expositivas para toda a turma e simulação dos tipos de estudo em sala de aula. 
Seminários – envolvendo os discentes para reforço de aprendizado através da 
apresentação de um artigo científico de acordo com os tipos de estudo: estudos de 
coorte, caso-controle, transversais e de testes clínico. Atividades de busca ativa (ABA). 
Atividades para desenvolvimento em casa. 
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