
 

 

ANEXO F 
 
 

 

OFERTA DE DISCIPLINA PARA 1º SEMESTRE LETIVO/2017 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

 NOME DA DISCIPLINA: METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 COORDENADOR: Maria do Carmo Matias Freire 

 EQUIPE DOCENTE: Maria do Carmo Matias Freire e colaboradores a serem convidados 

 CARGA HORÁRIA/CRÉDITOS: 32 hs (2 créditos) 

 DATA INÍCIO: 15/03/17   DATA TÉRMINO: 17/05/17 

 HORÁRIO: quarta-feira 08:00-12:00 

 NÚMERO DE VAGAS: 33 alunos regulares PG, não admite alunos especiais  

 LOCAL: FO/UFG 
 

2 – OBJETIVO: 

Conhecer elementos teóricos fundamentais sobre metodologia da pesquisa e do trabalho científico em 

saúde. 

 

3 – EMENTA:  

Introdução à pesquisa científica. Capacitação para o uso das bases de dados bibliográficos virtuais. Estudo 

dos aspectos relacionados à pesquisa na área da saúde, incluindo conceituação, métodos e planejamento da 

pesquisa. Noções sobre redação de trabalhos científicos com enfoque na dissertação/tese e no artigo. 

 
4 – METODOLOGIA E ESTRATÉGIAS: 

Aulas teóricas: aulas expositivas participativas com recursos didáticos tais como data-show, computador e 

quadro magnético. Pesquisa bibliográfica: treinamento para o uso de bases de dados bibliográficos virtuais. 

Leitura e discussão de textos. Trabalhos individuais e em grupo ou extra-classe. Filme.  

 

5 – AVALIAÇÃO:  

A verificação do rendimento acadêmico será realizada de acordo com o Regulamento do Programa de Pós-

Graduação da FO/UFG (Resolução CEPEC No. 1136 Art. 40º e 41º). 

Será obrigatória a frequência mínima de 85% (oitenta e cinco por cento) da carga horária da disciplina, 

num total de 27,2 horas. O aproveitamento da disciplina será avaliado por meio de trabalhos individuais ou 

em grupo, e avaliação individual escrita. Será expresso pelos seguintes níveis de conceito: 

CONCEITO             SIGNIFICADO        EQUIVALÊNCIA NUMÉRICA 

       A            Muito bom       9,0 a 10,0 

       B             Bom                              7,0 a 8,9 

       C            Regular                 5,0 a 6,9 

       D          Insuficiente                 0,0 a 4,9 

 
 

 



 

 

 

 

6 – CRONOGRAMA  

Aula Data e horário Conteúdo 

1 15/03 (8:00-10:00) 
 

 

-Apresentação do programa 
-Pesquisa científica: conceitos e 
métodos 

2 22/03 (8:00-11:00) -Trabalhos monográficos 
-A leitura de trabalhos científicos  

3 27/03 (8:00-12:00) 
LOCAL: LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 
DA FO/UFG 

Bases de dados bibliográficos virtuais 

4 05/04 (8:00-12:00) Planejamento da pesquisa: a pergunta 
da pesquisa e a elaboração do projeto 

5 12/04 (8:00-12:00) Instrumentos e técnicas de pesquisa 

6 19/04 (8:00-11:00) Tipos de estudos em saúde: 
Estudos quantitativos 

7 26/04 (8:00-11:00) Estudos qualitativos 

8 03/05 (8:00-11:00) Estudos de revisão 

9 10/05 (8:00-11:00) Redação de trabalhos científicos: 
dissertação/tese e artigo 

10 17/05 (8:00-11:00) Avaliação individual escrita e correção 
com discussão 

 


