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Plano de Ensino – 2020.1 – em caráter excepcional # 

I - Identificação da disciplina: MEB310002 - Metodologia da Pesquisa 

Carga horária: 30 horas/aula – 2 cre ditos 
Período: 14/09 a 26/09/2020 
Número de vagas: 25 
Professora responsável:  - Carlos José de Carvalho Pinto – carlos.pinto@ufsc.br 

-Elisandro Ricardo D. dos Santos – e.ricardo@ufsc.br 
Horário e local de atendimento: sa bado no momento da atividade sí ncrona 

 

II - Ementa:  

Cie ncia e produça o de conhecimento em educaça o. Me todo cientí fico. Etapas metodolo gicas e te cnicas de pesquisa. 

Pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa e seus respectivos me todos e procedimentos de coleta e ana lise de dados. 

Estruturaça o de projetos e elaboraça o de relato rios de pesquisa. A e tica na pesquisa em educaça o. 

III - Metodologia de ensino:  

O conteu do sera  ministrado atrave s de atividades assíncronas. Sera o postados textos para leitura, atividades a 

serem realizadas pelos mestrandos e sera  aberto um fo rum tira du vidas para discussa o.  

 
IV - Avaliação: 

A avaliaça o sera  assí ncrona. Os alunos sera o avaliados atrave s da realizaça o e postagem das atividades disponí veis 

na Plataforma MOODLE.  

 

V - Cronograma 

PERÍODO TÓPICO 

14/09 a  19/09 Me todos e etapas de uma pesquisa 

21/09 a 26/09 Elaboraça o de projeto 
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