
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 

COLEGIADO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 
 

ANEXO F: ANEXO DO PROJETO PEDAGÓGICO – VERSÃO 2007. 

DESCRIÇÃO DAS EMENTAS, OBJETIVOS, PLANO DE DISCIPLI NAS E BIBLIOGRAFIA. 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS:  

 

PESQUISA CONTÁBIL 

Ementa: 

Conceitos fundamentais relacionados à metodologia científica. Técnicas de 

pesquisa. Metodologia de elaboração de projetos de pesquisa. Análise e 

interpretação de dados. Redação do relatório final. 

 

Objetivo: 

Motivar a pesquisa científica como forma de questionamento permanente 

relacionado à Ciência Contábil. Permitir o contato crítico com quem pratica a 

pesquisa. Conhecer a metodologia de trabalho para cada fase do processo de 

pesquisa científica. 

 

Programa da disciplina:  

O quê, como, para quê e para que serve (este último no contexto do curso de 

Ciências Contábeis) a disciplina Pesquisa Contábil; conceitos fundamentais – 

artigos de periódicos, comunicações científicas, eventos (comunicação 

coordenada, simpósio, mesa-redonda, painel), memorial descritivo, papers, 

relatórios, resenhas, seminários; técnicas de pesquisa – tipologias de 

pesquisas aplicáveis à contabilidade, quanto aos objetivos, quanto aos 

procedimentos e quanto à abordagem do problema; elaboração de projetos de 

pesquisa – formulação de hipóteses e caracterização de variáveis em pesquisa 

contábil; análise e interpretação de dados – população, amostra, instrumentos 
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de pesquisa, análise e interpretação; redação do relatório final – trabalhos de 

conclusão de curso, monografias, dissertações e teses. 

 

Bibliografia: 
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Complementar 
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