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Disciplina: Técnicas de Pesquisa em Economia 

(Turmas D e E) 
Código: SE316 

Natureza:  
( x ) Obrigatória  (   ) Optativa 

( x ) Semestral      (  ) Anual
  

Pré-requisito: Não 
possui. 

Nº total vagas: 
200 

CH Total: 75 

CH semanal: 5 

 

Padrão (PD): 

75 

Laboratório (LB): 

0 

Campo (CP): 

0 

Estágio (ES): 

0 

Orientada 

(OR):  

0 

Prática 

Específica (PE): 

0 

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Métodos científicos e pesquisa econômica. Ética na ciência. Classificação das pesquisas econômicas. Informações 
bibliográficas e estatísticas. Planejamento da pesquisa em economia: problema, hipótese, variáveis. Marco teórico 
metodológico. Normalização de documentos científicos. 

 

Justificativa para a oferta a distância 
 
A disciplina será ofertada à distância, conforme resolução que regulamenta, em caráter excepcional, o 
desenvolvimento de atividades de ensino dos cursos de educação superior, profissional e tecnológica da UFPR em 
razão das medidas de enfrentamento à pandemia do Covid-19 no País. 
 

Objetivos (Geral e Específicos) 
 

O objetivo geral da disciplina é desenvolver no estudante a capacidade de compreensão e discernimento entre a 
ciência e outras formas do saber, bem como o entendimento da importância do método científico e suas 
particularidades nas diferentes áreas do conhecimento, em especial nas pesquisas desenvolvidas nas Ciências 
Sociais.  Os objetivos específicos da disciplina são: (i) desenvolver capacidade de formulação de um problema de 
pesquisa; (ii) diferenciar as diferentes abordagens e técnicas de pesquisa e identificar as mais adequadas; e (iii) 
compreensão e uso das normas de elaboração de trabalhos científicos. 

 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
A disciplina terá carga horária semanal de 05 horas/aula e o curso será ministrado em 13 semanas para atender 
às 75 horas/aula, conforme o calendário acadêmico definido na Resolução nº 52/21-CEPE.  
 
Data de Início: 20/09/2021 
Data de Término: 15/12/2021  

 

Semanas Data Aula/Atividade/Etc. 

Tempo 
dedicado à 

atividade (em 
horas) 

Referências 

1 

20/09/2021 
(segunda-feira) 

O que é ciência? Introdução ao método 
científico 

• Assistir videoaula 1 

• Ler capítulo do livro 

2,0 
Cap. 1 do livro Metodologia 

Científica (LOZADA e NUNES, 
2018). 

22/09/2021 
(quarta-feira) 

Método científico em Ciências Sociais 

• Assistir videoaula 2 

• Ler capítulo do livro 
2,0 

Cap. 2 do livro Metodologia e 
técnicas de pesquisa (BÊRNI e 

FERNANDEZ, 2012). 

Carga horária 
complementar 
(1 h) 

Atividade avaliativa semanal no 
ambiente virtual 1 
Prazo: até 29/09/2021, 23h59. 

1,0 UFPR virtual 
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27/09/2021 
(segunda-feira) 

Fatos, leis e teorias 

• Assistir videoaula 3 

• Ler capítulo do livro 
2,0 

Cap. 5 do livro Fundamentos de 
metodologia científica (MARCONI 

e LAKATOS, 2021). 

29/09/2021 
(quarta-feira) 

Tema, problema e hipótese 

• Assistir videoaula 4 

• Ler capítulo do livro 
2,0 

Cap. 6 do livro Fundamentos de 
metodologia científica (MARCONI 

e LAKATOS, 2021). 

Carga horária 
complementar 
(1 h) 

Atividade avaliativa semanal no 
ambiente virtual 2 
Prazo: até 06/10/2021, 23h59. 

1,0 UFPR virtual 

3 

04/10/2021 
(segunda-feira) 

Métodos científicos de abordagem 
(indutivo e dedutivo) 

• Assistir videoaula 5 

• Ler capítulo do livro 

2,0 
Cap. 4 do livro Fundamentos de 

metodologia científica (MARCONI 
e LAKATOS, 2021). 

06/10/2021 
(quarta-feira) 

Métodos científicos de abordagem 
(hipotético-dedutivo e dialética) 

• Assistir videoaula 6 

• Ler capítulo do livro 

2,0 
Cap. 4 do livro Fundamentos de 

metodologia científica (MARCONI 
e LAKATOS, 2021). 

Carga horária 
complementar 
(1 h) 

Atividade avaliativa semanal no 
ambiente virtual 3  
Prazo: até 13/10/2021, 23h59. 

1,0 UFPR virtual 

4 

11/10/2021 
(segunda-feira) 

Métodos científicos de procedimento 
(histórico, comparativo, monográfico, 
estatístico e tipológico) 

• Assistir videoaula 7 

• Ler capítulo do livro 

2,0 
Cap. 4 do livro Fundamentos de 

metodologia científica (MARCONI 
e LAKATOS, 2021). 

13/10/2021 
(quarta-feira) 

Métodos científicos de procedimento 
(funcionalista, estruturalista, 
etnográfico, clínico e misto) 

• Assistir videoaula 8 

• Lero capítulo do livro 

2,0 
Cap. 4 do livro Fundamentos de 

metodologia científica (MARCONI 
e LAKATOS, 2021). 

Carga horária 
complementar  
(2 h) 

Atividade avaliativa semanal no 
ambiente virtual 4 
Prazo: até 20/10/2021, 23h59. 

2,0 UFPR virtual 

5 

18/10/2021 
(segunda-feira) 

Epistemologia (positivismo lógico e 
falseacionismo) 

• Assistir videoaula 9 

• Ler capítulo do livro 

2,0 
Cap. 3 do livro Metodologia e 
técnicas de pesquisa (BÊRNI e 

FERNANDEZ, 2012). 

20/10/2021 
(quarta-feira) 

Epistemologia (paradigmas científicos e 
programas de pesquisa) 

• Assistir videoaula 10 

• Ler capítulo do livro 

2,0 
Cap. 3 do livro Metodologia e 
técnicas de pesquisa (BÊRNI e 

FERNANDEZ, 2012). 
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Carga horária 
complementar 
(2 h) 

Atividade avaliativa semanal no 
ambiente virtual 5 
Prazo: até 27/10/2021, 23h59. 

2,0 UFPR virtual 

6 

25/10/2021  
(segunda-feira) 

Tipos de pesquisa – parte 1 

• Assistir videoaula 11 

• Ler capítulo do livro  

2,0 
Cap. 4 do livro Como elaborar 

projetos de pesquisa (GIL, 2018). 

27/10/2021  
(quarta-feira) 

Tipos de pesquisa – parte 2 

• Assistir videoaula 12 

• Ler capítulo do livro 
2,0 

Cap. 4 do livro Como elaborar 
projetos de pesquisa (GIL, 2018). 

Carga horária 
complementar 
(2 h) 

Atividade avaliativa semanal no 
ambiente virtual 6 
Prazo: até 03/11/2021, 23h59. 

2,0 UFPR virtual 

7 

01/11/2021  
(segunda-feira) 

Fases da pesquisa 

• Assistir videoaula 13 

• Ler capítulo do livro 
2,0 

Cap. 8 do livro Fundamentos de 
metodologia científica (MARCONI 

e LAKATOS, 2021). 

03/11/2021  
(quarta-feira) 

Variáveis 

• Assistir videoaula 14 

• Ler capítulo do livro 
2,0 

Cap. 7 do livro Fundamentos de 
metodologia científica (MARCONI 

e LAKATOS, 2021). 

Carga horária 
complementar   
(2 h) 

Atividade avaliativa semanal no 
ambiente virtual 7 
Prazo: até 10/11/2021, 23h59. 

2,0 UFPR virtual 

8 

08/11/2021  
(segunda-feira) 

Técnicas de pesquisa quantitativas 

• Assistir videoaula 15 

• Ler capítulo do livro 
2,0 

Cap. 1 do livro Metodologia de 
Pesquisa (HERNÁNDEZ SAMPIERI, 

FERNÁNDEZ COLLADO e 
BAPTISTA LUCIO, 2013) 

10/11/2021  
(quarta-feira) 

Técnicas de pesquisa quantitativas 

• Assistir videoaula 16 

• Ler capítulo do livro 
2,0 

Cap. 3 do livro Metodologia de 
Pesquisa (HERNÁNDEZ SAMPIERI, 

FERNÁNDEZ COLLADO e 
BAPTISTA LUCIO, 2013) 

Carga horária 
complementar  
(2 h) 

Atividade avaliativa semanal no 
ambiente virtual 8 
Prazo: até 17/11/2021, 23h59. 

2,0 UFPR Virtual 

9 
15/11/2021  
(segunda-feira) 

Técnicas de pesquisa qualitativas 

• Assistir videoaula 17 

• Ler capítulo do livro 
2,0 

Cap. 1 do livro Metodologia de 
Pesquisa (HERNÁNDEZ SAMPIERI, 

FERNÁNDEZ COLLADO e 
BAPTISTA LUCIO, 2013) 
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17/11/2021  
(quarta-feira) 

Técnicas de pesquisa qualitativas 

• Assistir videoaula 18 

• Ler o capítulo do livro 
2,0 

Cap. 12 do livro Metodologia de 
Pesquisa (HERNÁNDEZ SAMPIERI, 

FERNÁNDEZ COLLADO e 
BAPTISTA LUCIO, 2013) 

Carga horária 
complementar  
(2 h) 

Atividade avaliativa semanal no 
ambiente virtual 9 
Prazo: até 24/11/2021, 23h59. 

2 UFPR virtual 

10 

22/11/2021  
(segunda-feira) 

Fundamentação teórica e revisão de 
literatura 

• Assistir videoaula 19 

• Ler capítulo do livro 

2,0 
Cap. 6 do livro Metodologia 

Científica (LOZADA e NUNES, 
2018). 

24/11/2021  
(quarta-feira) 

Leitura, fichamento, resumo e resenha 

• Assistir videoaula 20 

• Ler capítulo do livro 
2,0 

Cap. 5 do livro Metodologia e 
técnicas de pesquisa (BÊRNI e 

FERNANDEZ, 2012). 

Carga horária 
complementar  
(2 h) 

Atividade avaliativa semanal no 
ambiente virtual 10 
Prazo: até 01/12/2021, 23h59. 

2,0 UFPR virtual 

11 

29/11/2021  
(segunda-feira) 

Projeto de pesquisa: estrutura e estilo 
textual 

• Assistir videoaula 21 

• Ler capítulo do livro 

2,0 
Cap. 21 do livro Como elaborar 

projetos de pesquisa (GIL, 2018). 

01/12/2021  
(quarta-feira) 

Projeto de pesquisa: elementos 
fundamentais 

• Assistir videoaula 22 

• Ler capítulo do livro 

2,0 
Cap. 10 do livro Fundamentos de 
metodologia científica (MARCONI 

e LAKATOS, 2021). 

Carga horária 
complementar  
(2 h) 

Elaboração do projeto de pesquisa 
Prazo: 15/12/2021, 23h59 2,00 UFPR virtual 

12 

06/12/2021  
(segunda-feira) 

Ética em pesquisa 

• Assistir videoaula 23 

• Ler capítulo do livro 
2,0 

Cap. 15 do livro Metodologia 
Científica (LOZADA e NUNES, 

2018). 

08/12/2021  
(quarta-feira) 

Normas de citação em trabalhos 
científicos 

• Assistir videoaula 24 

• Consultar referência e 
aplicar normas no projeto de 
pesquisa 

2,0 

Slides de aula/Referências que 
devem ser postadas/indicar onde 
acessá-las na plataforma adotada 

por cada docente 

Carga horária 
complementar  
(2 h) 

Elaboração do projeto de pesquisa 
Prazo: 15/12/2021, 23h59 2,0 

Slides de aula/Referências que 
devem ser postadas/indicar onde 
acessá-las na plataforma adotada 

por cada docente 
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26/07/2021  
(segunda-feira) 

Normas de apresentação de trabalhos 
científicos 

• Assistir videoaula 25 

• Consultar referência e 
aplicar normas no projeto de 
pesquisa 

2,0 
Manual de normalização de 

documentos científicos (AMADEU 
et al., 2017) 

28/07/2021  
(quarta-feira) 

Normas de apresentação de trabalhos 
científicos 

• Assistir videoaula 25 

• Consultar referência e 
aplicar normas no projeto de 
pesquisa 

2,0 
Manual de normalização de 

documentos científicos (AMADEU 
et al., 2017) 

Carga horária 
complementar 
(2 h) 

Elaboração do projeto de pesquisa 
Prazo: 15/12/2021, 23h59 2,0 

Manual de normalização de 
documentos científicos (AMADEU 

et al., 2017) 

  
Carga horária 
total da 
disciplina 

- 75,0 - 

  
22/12/2021 
(quarta-feira) 

Exame final   - 

 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

• A disciplina será conduzida por meio de atividades assíncronas, que envolverão videoaulas gravadas pelo 
professor, leitura de materiais didáticos indicados, resolução de exercícios no ambiente virtual de ensino e 
aprendizagem e elaboração de um projeto de pesquisa. 

• Será utilizada a plataforma UFPR virtual para disponibilização de todos os materiais aos alunos (videoaulas, 
slides, materiais de apoio, trabalhos), assim como para o registro das atividades avaliativas. 

• Todos os alunos devem se cadastrar na UFPR virtual, conforme as instruções disponíveis em: 
https://ufprvirtual.ufpr.br/course/view.php?id=8742.  

• As dúvidas devem ser postadas preferencialmente no Fórum de Discussão na página da disciplina na UFPR 
virtual, podendo o aluno enviar suas dúvidas também ao e-mail do professor em caso de dificuldade de 
acesso (ricardotorres@ufpr.br). 

• Os livros e materiais indicados para literatura obrigatória são de livre acesso aos alunos da UFPR na 
plataforma Minha Biblioteca, cujos links de acesso se encontram no campo Bibliografia, abaixo. 

 
 

REGISTRO DAS AULAS SÍNCRONAS (QUANDO HOUVER) 
 

• Não haverá aulas síncronas nesta disciplina. 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

Tipos de avaliação Datas previstas Pontuação 

Atividade semanal 1 29/09/2021 5% 

Atividade semanal 2 06/10/2021 5% 

Atividade semanal 3 13/10/2021 5% 

Atividade semanal 4 20/10/2021 5% 

Atividade semanal 5 27/10/2021 5% 

Atividade semanal 6 03/11/2021 5% 

Atividade semanal 7 10/11/2021 5% 

Atividade semanal 8 17/11/2021 5% 

Atividade semanal 9 24/11/2021 5% 

Atividade semanal 10 01/12/2021 5% 

Projeto de pesquisa 15/12/2021 50% 

• A avaliação na disciplina será realizada pelas atividades semanais, distribuídas conforme a tabela acima, 
que somam 50% da nota final, mais a elaboração e entrega de um projeto de pesquisa, que complementa 
os outros 50% da nota final do aluno. 

• O controle de frequência será realizado mediante a entrega das atividades avaliativas semanais e o 
projeto de pesquisa, conforme os prazos estabelecidos no programa da disciplina. 

 

https://ufprvirtual.ufpr.br/course/view.php?id=8742
mailto:ricardotorres@ufpr.br
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Professor(a) proponente da Disciplina: Ricardo Lobato Torres 
E-mail do(a) Professor(a): ricardotorres@ufpr.br 
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