
PLANO DE ENSINO

I. IDENTIFICAÇÃO

Unidade Acadêmica Especial de Estudos Geográficos - UAEEGEO

Curso: Licenciatura em Geografia / Bacharelado em Geografia

Disciplina: Normas Técnicas em Redação Científica e Metodologia de Pesquisa

Carga horária semestral: 64h Teórica: 48h Prática: 16h

Semestre/ano: 1/2019

Professor (a): Pedro França Junior

II. Ementa
Definição  de  fichamento,  esquema,  resumo,  resenha,  paper,  position  ou
posicionamento pessoal, relatório, artigos e normatização (referências bibliográficas).
Tipos, etapas gerais e metodologias de pesquisa: bibliográfica, teórica,  documental,
estudos de caso, levantamentos/mapeamentos, estudos de campo, experimental, ex-
post facto, estudos  de coorte. Tipos de Conhecimento. Concepções de ciência e de
produção  do  saber  científico.  Métodos  científicos.  Princípios  básicos  para  a
compreensão e o desenvolvimento da pesquisa científica. Tipos de Pesquisa científica.
O  significado  da  práxis  em  Geografia.  Princípios  para  Elaboração  de  Projetos  de
pesquisa em Geografia.
III. Objetivo Geral
O curso visa propiciar aos alunos o conhecimento acerca da utilização dos métodos
científicos e dos procedimentos da investigação científica, além da correta utilização da
linguagem científica e das normas para a produção, sistematização e comunicação de
conhecimentos.
IV. Objetivos Específicos

 Identificar os diferentes tipos de conhecimento, as concepções de ciência e a
produção do saber científico.

 Compreender o método científico e identificar os principais métodos científicos
contemporâneos.

 Reconhecer  as diferentes modalidades de pesquisa científica e identificar  as
principais etapas no processo de construção do saber sistematizado.

 Identificar  os  procedimentos  e  técnicas  para  a  elaboração  e  execução  de
projetos  de  pesquisa  em  Geografia.  Conhecer  as  diferentes  técnicas  de
elaboração  de  comunicação  e  divulgação  do  saber  científico,  bem  como  a
normatização acerca destes produtos.

V. Conteúdo
 Os diferentes tipos de conhecimento, as concepções de ciência e a produção do

saber científico.
 O Método científico. Princípios básicos para a compreensão e o 

desenvolvimento da pesquisa científica. O método científico na Geografia.
 Tipos, etapas gerais e metodologias de pesquisa: bibliográfica,
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teórica,

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

REGIONAL JATAÍ

Assessoria de Graduação
Telefone: (64) 3606-8254 // E-mail: graduacaocampusjatai@gmail.com

RodoviaBR364–Km192,ParqueIndustrial
Caixa Postal. 03, CEP: 75801-615

www.jatai.ufg.br
Página 2 de 6

http://www.jatai.ufg.br/
mailto:graduacaocampusjatai@gmail.com


documental, estudos de caso, levantamentos/mapeamentos, estudos de campo, 
experimental, ex-post facto, estudos de coorte.

 Procedimentos  e  técnicas  para  a  elaboração  e  execução  de  projetos  de
pesquisa em Geografia. Definição de fichamento, esquema, resumo, resenha,
paper,  position  ou  posicionamento  pessoal,  relatório,  artigos  e  normatização
(referências bibliográficas).

VI. Metodologia
Os temas e conteúdos serão abordados em atividades teóricas e práticas, de forma a
proporcionar  a  interação  e  o  debate.  As  aulas  serão  ministradas  de  forma
expositiva/dialogada, com o uso de leituras orientadas, sistematização e resenhas da
bibliografia utilizada.
VII. Processos e critérios de avaliação
Média Final = Prova (3,0) + Trabalhos e atividades (4,0) + Trabalho Final (3,0) = 10,0

VIII. Local de divulgação dos resultados das avaliações
As avaliações escritas serão devolvidas ao discente na sala de aula com as notas e as
devidas observações de correção. A média final será divulgada no sistema, em tempo
hábil de acordo com o calendário acadêmico.
IX. 
Bibliografia 
Básica:
ANDRADE, M. M. de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração 
de trabalhos na graduação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1997. 151p.

CARMO-NETO, D. Metodologia científica para principiantes. 3.ed. Salvador: 
American World Press, 1996.

DIETERICH, H. Novo guia para a pesquisa científica. Tradução de Eliete Ávila Wolff. 
Blumenau, SC: ed. da FURB. 1999. 263p.

Complementar:
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6023. Rio de Janeiro. 
Endereço eletrônico: www.abnt.org.br.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 14724. Rio de Janeiro. 
Endereço eletrônico: www.abnt.org.br.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10520. Rio de Janeiro. 
Endereço eletrônico: www.abnt.org.br.  

CARVALHO, A. M. et al. Aprendendo metodologia científica. São Paulo: Editora, 
2000.

CARVALHO, M. C. M. de. Construindo o saber - metodologia científica: 
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fundamentos e técnicas. 8.ed. Campinas,SP: Papirus. 1998. 175p.



CHAUÍ, M. Convite à Filosofia. Ed. Ática, São Paulo, 2000.

DEMO, P. Introdução à metodologia da ciência. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1987. 

118p. FRANÇA, J. L. Manual para normalização. 4.ed. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 

1998.
213p.

PESSÔA, V. L. S. MANUAL PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS:
material para fins didáticos. Parte I. Uberlândia, MG. 2010.

PESSÔA, V. L. S. MANUAL PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS:
material para fins didáticos. Parte II. Uberlândia, MG. 2010.

X. OBSERVAÇÕES:
Regulamento Geral dos Cursos de Graduação

RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1122, de 9 de novembro de

2012

Capítulo
IV

Seção I, Da Verificação da Aprendizagem, Art. 79

§ 2º Será aprovado na disciplina ou no eixo temático/módulo o estudante que obtiver nota final
igual  ou  superior  a  seis  vírgula  zero  (6,0)  [em vigor  a  partir  do  2º  semestre  letivo  de  2013]  e
frequência igual ou superior a setenta e cinco por cento (75%) da carga horária da disciplina ou do eixo
temático/módulo, observado o disposto no artigo 83.

Seção IV 

Da 

Frequência

Art. 83. Será obrigatória ao estudante a frequência mínima de setenta e cinco por cento (75%) da carga
horária de cada disciplina ou eixo temático/módulo, nos cursos presenciais, com exceção das disciplinas
ou dos eixos temáticos/módulos de estágio curricular obrigatório, cuja carga horária definida no PPC de
cada curso deverá ser cumprida na totalidade.

§ 1º O registro da frequência às aulas será de responsabilidade do professor da disciplina ou do eixo
temático/módulo, sob a supervisão da coordenadoria de curso.

§ 2º Compete ao professor registrar a frequência dos estudantes no diário de classe disponibilizado pelo
sistema acadêmico e informá-la sempre que for solicitada pelo estudante.

Art. 84. Será obrigatória ao estudante a frequência de participação mínima de setenta e cinco por cento
(75%)  do  total  das  atividades  presenciais  e  não  presenciais  previstas  na  disciplina  ou  no  eixo
temático/módulo, nos cursos a distância.

§ 1º O registro da frequência de participação será de responsabilidade do professor da disciplina ou do
eixo temático/módulo, sob a supervisão do polo a que está vinculado o estudante.

§ 2º Compete ao professor registrar a frequência de participação no diário de classe disponibilizado pelo
sistema acadêmico e informá-la sempre que for solicitada pelo estudante.



FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS
Todos os trabalhos propostos deverão seguir as normas da ABNT.



Data Jataí, 22 de março de 
2019.

Prof. Pedro França Junior

Coordenação de curso
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