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1. 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. 
 
2. Objetivos Específicos 
 
Ao final do curso o aluno deverá: dominar conceitos básicos de pesquisa científica em contabilidade, 
ser capaz de elaborar um pré-projeto de pesquisa em contabilidade. 
 
3. Conteúdo Programático 

Conceitos fundamentais relacionados à metodologia científica: contextualização, antecedentes do tema 
e problema de pesquisa. Técnicas de pesquisa: método, metodologia, estratégias de pesquisa, técnicas 
de coleta de informações, dados e evidências, pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa. Metodologia 
de elaboração de projetos de pesquisa: estrutura geral, introdução, revisão de bibliografia, metodologia, 
orçamento, cronograma e referências, Análise e interpretação de dados: introdução, ligação com o 
referencial teórico, explicações aos resultados. Redação do relatório final: trabalho de conclusão de 
curso, artigo científico para submissão a congressos e similares, artigo científico para submissão a 
periódicos científicos. 

4. Metodologia  
 
Exposições dialogadas com exemplos práticos. Seminários de avaliação científica. 
 
5. Critérios/ Processo de Avaliação de Aprendizagem 
 
AV - Atividade avaliativa de análise crítica de artigo científico, valendo 05 (cinco) pontos e S - 
Seminário de avaliação científica valendo 05 (cinco) pontos. Média semestral: AV + S = 10,0 (Dez).  
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6. Bibliografia Básica 

MARTINS, G. A. Estudo de caso: uma estratégia de pesquisa. 2º ed. São Paulo: Atlas, 2008.  

THEÓPHILO, C. R.; MARTINS, G. A. Metodologia da investigação científica para ciências sociais 
aplicadas. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

YIN, R. K. Pesquisa qualitativa: do início ao fim. Tradução de Daniel Bueno. Porto Alegre: Penso, 
2016. 

7. Bibliografia Complementar 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. 3 ed. Tradução Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. 
Lisboa: Edições 70, 2004. 

OLSEN, W. Coleta de dados: debates e métodos fundamentais em pesquisa social. Tradução de 
Daniel Bueno. Porto Alegre: Penso, 2015. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Normalização de referências: NBR 
6023:2002. Vitória: EDUFES, 2015. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. Normalização e apresentação de trabalhos 
científicos e acadêmicos. Vitória: EDUFES, 2015. 

YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2 ed. Tradução de Daniel Grassi. Porto Alegre: 
Bookman, 2001. 

Artigos diversos. 

8. Cronograma 
Data Evento 

06/03/2018 
Conceitos fundamentais relacionados à metodologia científica: contextualização e 
antecedentes do tema. 

08/03/2018 Conceitos fundamentais relacionados à metodologia científica: contextualização e 
antecedentes do tema. 

13/03/2018 Conceitos fundamentais relacionados à metodologia científica: problema de 
pesquisa. 

15/03/2018 Conceitos fundamentais relacionados à metodologia científica: problema de 
pesquisa. 

20/03/2018 Conceitos fundamentais relacionados à metodologia científica: problema de 
pesquisa. 

22/03/2018 Técnicas de pesquisa: método e metodologia. 
27/03/2018 Técnicas de pesquisa: estratégias de pesquisa. 
29/03/2018 Técnicas de pesquisa: técnicas de coleta de informações, dados e evidências. 

03/04/2018 Técnicas de pesquisa: pesquisa quantitativa. 
05/04/2018 Técnicas de pesquisa: pesquisa qualitativa. 
10/04/2018 Metodologia de elaboração de projetos de pesquisa: estrutura geral. 
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12/04/2018 Metodologia de elaboração de projetos de pesquisa: introdução. 
17/04/2018 Metodologia de elaboração de projetos de pesquisa: revisão da bibliografia. 
19/04/2018 Metodologia de elaboração de projetos de pesquisa: metodologia, orçamento, 

cronograma e referências. 
24/04/2018 Análise e interpretação de dados: introdução. 
26/04/2018 Análise e interpretação de dados: introdução. 

03/05/2018 Análise e interpretação de dados: ligação com o referencial teórico. 
08/05/2018 Análise e interpretação de dados: ligação com o referencial teórico. 
10/05/2018 Análise e interpretação de dados: explicações aos resultados. 
15/05/2018 Análise e interpretação de dados: explicações aos resultados. 
17/05/2018 Redação do relatório final: trabalho de conclusão de curso. 
22/05/2018 Redação do relatório final: trabalho de conclusão de curso. 
24/05/2018 Redação do relatório final: trabalho de conclusão de curso. 
29/05/2018 Redação do relatório final: artigo científico para congressos e similares. 

05/06/2018 Redação do relatório final: artigo científico para congressos e similares. 
07/06/2018 Redação do relatório final: artigo científico para congressos e similares. 
12/06/2018 Redação do relatório final: artigo científico para congressos e similares. 
14/06/2018 Redação do relatório final: artigo científico periódicos científicos. 
19/06/2018 Redação do relatório final: artigo científico periódicos científicos. 
21/06/2018 Redação do relatório final: artigo científico periódicos científicos. 
26/06/2018 Redação do relatório final: artigo científico periódicos científicos. 
28/06/2018 Redação do relatório final: artigo científico periódicos científicos. 
03/07/2018 Reserva técnica. 
05/07/2018 Reserva técnica. 
10/07/2018 Prova final. 

 
 
 
 
 
 


