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EMENTA 

O pensamento científico. A epistemologia e a história da Ciência. A pesquisa como instrumento 

de intervenção na realidade. Delineamentos de pesquisa. Estudos qualitativos e quantitativos 

em enfermagem e em saúde. Etapas gerais da investigação científica. Ética na pesquisa. 

 

OBJETIVOS 

Gerais: 

 Contribuir para a construção de projetos de pesquisa e/ou intervenção na área da saúde e 

enfermagem, permitindo aos mestrandos aprofundar seus conhecimentos na elaboração de 

projetos. 

 Estabelecer, mediante o debate, acordos semânticos, técnicos e metodológicos, que permitam a 

discussão científica entre pessoas de diferentes procedências acadêmicas e posições político 

ideológicas. 

 

Específicos: 

 Introduzir o conhecimento sobre as correntes epistemológicas que influenciam a pesquisa em 

saúde; 

 Contribuir para a compreensão do processo lógico do conhecimento científico;  

 Introduzir o conhecimento dos principais métodos de pesquisa em enfermagem e em saúde; 

 Proporcionar aos mestrandos a aquisição de conhecimentos necessários para a elaboração de 

projetos de pesquisa;  



 

 Contribuir com o processo de construção de um projeto de pesquisa, articulado-o ao trabalho 

final do curso;  

 Desencadear discussões ético-políticas sobre a pesquisa na área da saúde e da Enfermagem;  

 Possibilitar o exercício de habilidades para análise crítica de desenhos metodológicos de 

pesquisa em enfermagem; 

 Possibilitar e estimular nos mestrandos as suas potencialidades para expor ideias e sustentá-las; 

 Possibilitar ao mestrando o exercício acadêmico da argumentação do seu projeto de pesquisa;  

 Colocar em prática as habilidades lógico-metodológicas adquiridas. 

 

CONTEÚDO 

 

Bloco I  

- A construção do conhecimento em Enfermagem e saúde. Os diferentes caminhos na construção 

do conhecimento. O processo lógico do conhecimento científico. O conhecimento como base da 

prática social e vice-versa. O método científico. A estrutura de um projeto de pesquisa, 

enfatizando o problema/objeto de pesquisa e os objetivos.  

 

Bloco II 

- Os diferentes paradigmas na produção do conhecimento científico. Abordagens quantitativas X 

qualitativas. Aplicações do método científico e tipos de pesquisa. O marco teórico/marco 

referencial e a revisão de literatura. Aspectos éticos da pesquisa. 

 

Bloco III  

- Revisão e consolidação do conhecimento desenvolvido nos blocos anteriores, com discussão de 

pré-projetos de pesquisa. 

 

METODOLOGIA 

Serão desenvolvidos 9 (nove) encontros presenciais, de 20 horas cada, totalizando 60 horas.  

Nos encontros serão desenvolvidas técnicas pedagógicas sobre os conteúdos dos temas, sob a 

forma de aulas expositivas dialogadas, discussões em grupo com leitura de textos, 

painéis/estudos dirigidos e seminário final.  

 

Atividades a serem desenvolvidas em cada Bloco: 

 

Bloco I (20 a 22/04/2017): sessões teóricas e práticas, nas quais os estudantes participarão de 

forma ativa nas aulas expositivas e dialogadas, exposições individuais e grupais, estudos 

dirigidos e debate. Os mestrandos discutirão o processo de construção do conhecimento e a 

relação com a saúde e enfermagem. Análise crítica da questão norteadora e o objetivo 

apresentado no seu anteprojeto. Realização de estudos dirigidos sobre os temas e posterior 

discussão no grupo. 

Ao final deste bloco, o mestrando realizará, como atividade individual, a descrição de seu objeto 

de pesquisa, encaminhando a pergunta de pesquisa e o objetivo do estudo até o dia 08/05 para as 

professoras da disciplina por e-mail. Este material será discutido durante o Bloco II.  



 

Ainda para o Bloco II, como atividade coletiva (em grupo), os mestrandos deverão pesquisar 

sobre as questões éticas e trâmites legais em pesquisa com seres humanos no Chile, que serão 

entregues aos mesmos, para ser apresentado em sala de aula no dia 20/05.  

 

Bloco II (18 a 20/05/2017): o mestrando discutirá a questão norteadora e o objetivo; analisará a 

própria revisão de literatura, e, também sobre o referencial teórico. Serão realizadas aulas 

expositivas e dialogadas, exposições e atividades individuais e em grupo e debates.   

Ao final deste Bloco, e com base nas discussões e leituras prévias, os alunos deverão reelaborar 

seus projetos preliminares de pesquisa, aprofundando o tema/problema (introdução), 

justificativa, questão de pesquisa, objetivos, revisão inicial da literatura e/ou referencial teórico 

(quando houver).  

Este projeto preliminar será apreciado, por uma banca avaliadora, composta por um colega de 

turma e pela professora da disciplina, que se realizará no Bloco III. 

Com intuito de padronizar o documento a ser entregue para esta atividade no Bloco III, sugere-se 

utilizar letra: times New Roman tamanho 12; espaço 1,5; margens: 3x3x2x2; entre 15 e 20 

páginas, incluindo referências bibliográficas. O documento deverá ser enviado por e-mail para as 

professoras e para o colega avaliador até o dia 31/05.   

 

Bloco III (15 a 17/06/2017): este Bloco consistirá da apresentação e discussão do projeto 

preliminar individual de pesquisa, proposto pelo mestrando, com ajustes realizados ao longo da 

disciplina e com o orientador.  

Será realizada uma revisão geral sobre a elaboração de um projeto de pesquisa e, em forma de 

banca avaliadora, cada mestrando apresentará (em power point) e sustentará o seu projeto 

preliminar, num período de 15 minutos. A banca avaliadora (colega e professora) terá 15  

minutos para arguição, análise e crítica da proposta apresentada.  

Assim, cada aluno também exercerá o papel de examinador de um dos projetos, por meio de um 

instrumento de avaliação.  

 

 

Cronograma 

 

 

DATA 

 

ATIVIDADE/CONTEÚDO 

 

MÉTODO 

LEITURA 

RECOMENDADA 

Bloco I Profa. Dra. Betina H.S. Meirelles 

20/04 

 

Introdução à disciplina: apresentação 

dos objetivos da disciplina, discussão 

do Plano de Ensino, apresentação da 

professora e alunos.  

 

A construção do conhecimento em 

Enfermagem e saúde. Os diferentes 

caminhos na construção do 

conhecimento.  

Exposição dialogada. 

Apresentação individual dos 

participantes  

Exposição contextual. 

 

Aula expositiva dialogada 

Exposição contextual. 

 

 

 

 

Textos 1.1, 1.2 e 

1.3 



 

21/04 

 

O processo lógico do conhecimento 

científico. O conhecimento como base 

da prática social e vice-versa. 

 

- O método científico. 

- A estrutura de um projeto de 

pesquisa, com ênfase ao problema, o 

objeto e objetivos.  

Aula expositiva dialogada 

Leitura e discussão dos textos 

indicados 

 

Aula expositiva dialogada - 

Reconhecimento dos conceitos 

Estudo dirigido – leitura e resenha 

crítica de artigo. 

Textos 1.4, 1.5 e 

1.6 

 

 

Textos 1.4, 1.5, 1.6 

e 1.7 

 

 

22/04 

 

Projeto de pesquisa: ênfase na 

delimitação do problema e nos 

objetivos. 

 

Delimitação e formulação do problema 

de pesquisa, a pergunta de pesquisa e 

os objetivos do estudo.  

Aula expositiva dialogada 

Leitura dos textos indicados 

 

 

Estudo dirigido a partir do 

anteprojeto de pesquisa.  

Exposição contextual. 

 Textos 1.4, 1.5, 1.6 

e 1,7 

 

Bloco II Profa. Dra. Patrícia Kuerten Rocha 

18/05 

 

 

- Os diferentes paradigmas na produção 

do conhecimento científico.  

-  

- Abordagens quantitativas  X 

qualitativas. Aplicações do método 

científico e tipos de pesquisa. 

Aula expositiva dialogada com 

discussão dos textos indicados para 

leitura e atividade em grupo em sala 

de aula  

 

 

 

Textos 2.1, 2.2, 2.3 

19/05 

 

- Discussão: pergunta de pesquisa e 

 objetivos do estudo 

 

 

 

 

 

 

- Revisão de Literatura: narrativa,  

sistemática e integrativa  

 

 

Os mestrandos trarão em pen drive, 

uma versão preliminar de sua 

pergunta de pesquisa e dos objetivos 

do estudo, e apresentarão aos 

colegas e professor (05 minutos), 

tendo mais 10 min para discussão. 

 

Aula expositiva dialogada 

Os mestrando trarão a revisão de 

literatura que já elaboraram para o 

projeto de seleção para ser discutida 

e analisada. 

 

 

 

 

 

 

 

Textos 2.4, 2.5 e 

2,6 

20/05 

 

- O marco teórico/referencial/conceitual 

 

 

- Aspectos éticos da pesquisa  

 

Aula expositiva dialogada, discussão  

de texto 

 

Os mestrandos em grupo 

apresentarão como funciona a 

questão ética em pesquisa no Chile.  

Textos 2.6, 2.7, 2.8 

e 2.9 

 

Texto 2.10 

 

 

 

Bloco III Profa. Dra. Selma Regina de Andrade 



 

15/06 

 

Revisão do método científico e de 

técnica de elaboração de projeto de 

pesquisa. Orientação das atividades do 

Bloco. 

Apresentação/sustentação e debate de 

três propostas de pesquisa 

Aula expositiva dialogada. 

 

Banca avaliadora: Cada aluno 

(individualmente) apresentará e 

sustentará seu pré-projeto de 

pesquisa. 

Textos 3.1 a 3.4   

 

16/06 

 

Apresentação/sustentação e debate de 

cinco propostas de pesquisa (manhã) 

  

Apresentação/sustentação e debate de 

cinco propostas de pesquisa (tarde) 

Banca avaliadora: Cada aluno 

(individualmente) apresentará e 

sustentará seu pré-projeto de 

pesquisa. 

Textos 3.1 a 3.4 

 

17/06 

 

 

Apresentação/sustentação e debate de 

cinco propostas de pesquisa (manhã) 

 

Apresentação/sustentação e debate de 

três propostas de pesquisa (tarde) 

 

Avaliação da disciplina: dinâmica 

pedagógica da disciplina; os 

conhecimentos adquiridos, avaliação 

do método empregado. 

Banca avaliadora: Cada aluno 

(individualmente) apresentará e 

sustentará seu pré-projeto de 

pesquisa. 

 

 

Discussão geral e avaliação da 

disciplina 

Textos 3.1 a 3.4 

 

 

Avaliação: 

Nas avaliações da disciplina busca-se analisar o processo de construção de conhecimento do 

aluno. Para tanto a avaliação estrutura-se da seguinte forma: 

1) apresentação escrita (peso 5) e oral (peso 2) do projeto preliminar de pesquisa individual; 

3) arguição e análise do projeto do colega (peso 2); 

4) análises críticas acerca das leituras efetuadas e participação ativa durante as aulas (peso 1). 
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