
 
  

 

PLANO DE ENSINO 

 
IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Engenharia Industrial da Madeira 
Disciplina: Método e Técnica de Pesquisa II 
Semestre 2º  

CARGA HORÁRIA 
Horas/ semanais: 02 
Horas semestrais: 36 

EMENTA 
• A pesquisa científica: tipos, métodos e técnicas. Trabalhos científicos. Projetos de pesquisa. Relatórios 

de pesquisa.  
OBJETIVOS 

Reconhecer a pesquisa científica como instrumento de trabalho que possibilita a solução para os 
problemas enfrentados durante o cotidiano profissional do egresso, bem como a utilização dos 
métodos científicos como fontes de conhecimento e amadurecimento profissional no que tange ao 
auxílio da sociedade onde o engenheiro estará inserido. 

CONTEÚDOS 
1. Importância da pesquisa em engenharia 
1.1 Princípios básicos da pesquisa em engenharia 
1.2 Perguntas básicas de qualquer pesquisa 
1.3 Processo de pesquisa em engenharia 
1.4 Plano de Pesquisa 
1.5 Pesquisas qualitativa e quantitativa 
 2. Principais fontes estatísticas do setor engenheiro 
2.1 Registros administrativos, entrevistas e diretórios 
2.2 Principais fontes internacionais 
8.3 Principais fontes nacionais 
2.4 Fontes de informação privadas sobre o setor engenheiro 
2.5 Links das principais redes de informação engenharia 
3. Etapas do projeto de pesquisa empírica 
3.1 Escolha do tema  
3.2 Justificativa de escolha do tema 
3.3 O Problema da pesquisa 
3.3.1 Formulação do Problema 
3.3.2 Situação problemática e problema de pesquisa 
       
3.4  Marco teórico 
3.4.1 A construção da teoria 
3.5 Objetivos da pesquisa 
3.6 Plano da pesquisa: metodologia da pesquisa 
3.7 Coleta de dados 
3.7.1 Construção do instrumento de coleta de dados 
3.7.2 Instrumentos de pesquisa 
3.8 Tabulação e interpretação dos dados 
3.9 Análise dos Resultados   
3.10 Cronograma 
3.10.1 Exemplos de Cronograma 
4.  Dificuldades e tendências do desenvolvimento da pesquisa engenharia 
4.1 Dificuldades 
4.2 Tendências para a década de 1990 e subseqüentes 
5. Análise dos Trabalhos de Conclusão do Curso de engenharia da madeira da UNIUV 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 
• A disciplina de Método e Técnica de Pesquisa em Engenharia deve proporcionar aos acadêmicos (as) o 

entendimento da importância dessa disciplina para que possam avançar na utilização dos diversos 
conceitos e, sobretudo métodos para a elaboração de projetos de pesquisa em engenharia.  



 
  

• Os métodos a serem utilizados devem proporcionar ao aluno, uma visão abrangente sobre as questões 
relacionadas à pesquisa empírica na engenharia.  

• De acordo com o conteúdo programático, serão utilizados os seguintes recursos: aulas expositivas; 
seminários e debates; pesquisas bibliográficas e de campo. 

AVALIAÇÃO 
A avaliação do acadêmico será de acordo com sua participação durante as atividades realizadas em sala de aula 
e nas aulas práticas. 
No processo avaliativo serão utilizados os seguintes instrumentos: 

a) Assiduidade 
b) Provas escritas individuais 
c) Apresentação de atividades em equipes 
d) Apresentação painel e resumo em iniciação cientifica; 
e) Participação nos seminários e debates 
f) Pesquisa de campo 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARROS, Aidil Jesus da Silveira & LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos de Metodologia 
Científica: um guia para iniciação científica. 2ª ed. São Paulo: Makron Books, 2000.  

 CERVO, Amado L. & BERVIAN, Pedro A. Metodologia Científica. 5ª ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de Pesquisa Científica. 28ª ed. Petrópolis: Vozes, 2001. 

 
 

 


