UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

PLANO DE ENSINO

Ficha N2 2 (parte variável)
Disciplina: Iniciação à Pesquisa Científica
I Código: HE391
I Turma: A/B
( ) anual
(X) semestral
Natureza:
Carga horária:
aulas teóricas: 00
aulas práticas: 02
estáÇlio: .............. ...
Total:30
Créditos : 02
Pré-requisito: não tem
Co-requisito: ... .. ... ..... .. .......... .... ......... ... .... ...... .. .... ... ... ...... .. ..... ............ ..... .. ..... ..... .....

OBJETIVO:
Proporcionar aos alunos uma reflexão em torno do saber científico; promover e dar instrumentos
para a exploração do processo de pesquisa acadêmica, tendo em vista a preparação de um préprojeto de conclusão de curso.
EMENTA
Desenvolvimento de hábitos eficientes de estudo e inserção na vida acadêmica; noções de teoria
do conhecimento; a formação do conhecimento cientifico; iniciação à metodologia científica:
conceitos fundamentais ; métodos e técnicas de pesquisa em Ciências Humanas e Letras; estrutura
de monografias e projetos de pesquisa.
PROGRAMA:
•
Preparação inicial para a escrita acadêmica/ científica;
•
Elaboração e manutenção de um diário de pesquisa;
•
Busca de temas relevantes para a pesquisa;
•
Construção das questões de pesquisa;
•
Formulação dos objetivos da pesquisa;
•
Construção da situação de produção;
•
Planejamento inicial: título, índice , subtítulos ou partes de um trabalho;
•
Plano qlobal dos textos acadêmicos e suas diferentes partes;
PROCEDIMENTOS DIDATICOS:
O conteúdo será desenvolvido com base em aulas expositivo-dialogadas, pesquisas e
apresentações de seminários, individuais e em grupo, para a construção do pré-projeto de
pesquisa.
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO:
Serão observados os critérios de assiduidade, participação nas discussões, apresentação de
relatórios e seminários e a elaboração do pré-projeto de pesquisa.
BIBLIOGRAFIA MINIMA:
MACHADO, A. R. (Coord .), ABREU-TARDELLI, L. & LOUSADA, E. Planejar gêneros acadêmicos.
São Paulo: Parábola, 2006.
ECO, U. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 2002, 17a edição.
RUIZ, J. A. Metodologia científica. São Paulo: Atlas, 1996.
SALOMON , D. V. Como fazer uma monografia. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
BOOTH, W. A arte da pesquisa. São Paulo, Martins Editora, 2003 .
Validade: 2° Semestre
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