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Ementa CARGA HORÁRIA 
Estudo introdutório dos fundamentos teóricos e metodológicos da pesquisa científica na 
área de Letras. Estrutura e normas do projeto de pesquisa com vistas à produção de 
monografia na área de Letras 
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COMPETÊNCIAS 

GERAlS: Elaborar um projeto de pesquisa na Área de Letras (linguística, literatura, ensino de línguas) 

ESPECÍFICAS: 

1. Conhecer elementos constitutivos de um projeto de pesquisa e compreender as 

formas de organizá-los e sistematizá-los. 

2. Identificar uma temática relevante (contemporânea, pertinente com o curso, 

contribuição científica, acadêmica ou social para a área de estudo) 

3. Constuir uma problemática: formular e explorar um problema e/ou hipótese(s); indicar 

objetivos gerais e específicos; definir conceitos de base; identificar variáveis e estabelecer 

relações entre elas; justificar relevância da pesquisa) 

4. Buscar fontes do conhecimento e refletir sobre a confiabilidade e formas de utilização 

apropriadas dessas fontes 

5. Manusear, com espírito crítico e reflexivo, a informação científica acumulada em 

fontes diversas; analisar a bibliografia pesquisada e selecionar adequadamente a 

informação 

6. Elaborar o referencial teórico (coerência com o problema de pesquisa e objetivos 

previamente descritos, atualização, fidedignidade) 

7. Formular a metodologia da pesquisa (selecionar método da pesquisa; delimitar o 

campo das análises empíricas em um espaço geográfico, social e temporal; 

operacionalizar variáveis definindo suas dimensões e indicadores; conceber plano de 

coleta de dados; criar ou identificar instrumentos de coleta de dados; construir um modelo 

de análise de dados) 

8. Redigir um projeto de pesquisa e seu resumo com linguagem científica, objetiva e 

clara, e em observação às normas da ABNT 

9. Dialogar de maneira construtiva nas discussões acadêmicas 

10. Conhecer e respeitar questões de ética acadêmica. 

 

METODOLOGIA 

Leituras e discussões acerca do material teórico sugerido 
Aulas expositivas e participativas 
Exercícios práticos sobre os elementos constitutivos do projeto de pesquisa 
Apresentação de pesquisa desenvolvidas por alunos e professores da UEFS 

 

AVALIAÇÃO 

Os alunos devem ter 75% de presença nas aulas teóricas. 
A nota da disciplina será computada a partir da avaliação do projeto de pesquisa. A orientação 
do projeto de pesquisa e a sua avaliação será realizada pelo professor orientador de acordo 
com o Regimento de Trabalho de Conclusão do Curso. 

 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO 

1. Definição tópico de pesquisa 

2. Elementos Pré-textuais 

3. Ética na Pesquisa com Humanos 
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4. Problema e Hipóteses de Pesquisa 

5. Revisão de Literatura / Fontes / Plágio 

6. Delineamento de pesquisa 

7. Variáveis, dimensões e indicadores (definição conceitual e operacional) 

8. Metodologia de Pesquisa 

9. População e Amostragem 

10. Plano de Coleta e Análise de Dados 

11. Instrumentos de Coleta de Dados 

12. Elementos Pós-textuais 
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