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Ementa Geral: Considerações acerca do pensamento científico e epistemológico. 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: 

Esta disciplina tem como objetivo geral contribuir para a construção de projetos de pesquisa e intervenção 

na área da saúde e enfermagem, permitindo aos mestrandos aprofundar seus conhecimentos na elaboração 

de projetos, e também, estabelecer, mediante o debate, acordos semânticos, técnicos e metodológicos, que 

permitam a discussão científica entre pessoas de diferentes procedências acadêmicas e posições político-

ideológicas.  

Objetivos específicos: 

* proporcionar aos mestrandos a aquisição de conhecimentos necessários para a elaboração de projetos de 

pesquisa; 

* desencadear discussões ético-políticas acerca da pesquisa na área da saúde e da enfermagem; 

* introduzir o conhecimento acerca do pensamento científico e epistemológico; 

* introduzir o conhecimento sobre as correntes epistemológicas que influenciam a pesquisa em saúde; 

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

* contribuir no processo de construção de um projeto de pesquisa, articulado ao trabalho final do curso; 

* possibilitar e estimular nos mestrandos as suas potencialidades para expor idéias e sustentá-las, bem 

como propor novos estudos, segundo critérios discutidos na disciplina, respeitando a criatividade dos 

mesmos; 

* possibilitar o exercício de habilidades para análise crítica de desenhos metodológicos de pesquisa em 

enfermagem; 

* reconhecer diferentes desenhos de pesquisa a partir dos projetos elaborados pelos colegas; 

* colocar em prática as habilidades lógico-metodológicas adquiridas no primeiro momento; 

* possibilitar ao mestrando o exercício acadêmico da argumentação do seu projeto de pesquisa.  

Conteúdo: 

- Introdução à disciplina: apresentação e discussão do Plano de ensino, apresentação dos professores e 

alunos. 

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

conhecimento. O conhecimento como base da prática social e vice-versa. 

- Os diferentes paradigmas na produção do conhecimento científico. Qualitativo X Quantitativo. O 

método científico. Tipos de Pesquisa. 

- Pesquisa Qualitativa. Principais delineamentos e seu uso na Enfermagem e Saúde. 

- Pesquisa Quantitativa. Principais delineamentos e seu uso na Enfermagem e Saúde. 

- O Projeto de Pesquisa. O problema, o objeto e a questão/pergunta de pesquisa, os objetivos e as 

hipóteses/pressupostos, os fundamentos teóricos (revisão da literatura e o marco teórico), o método, 

técnicas e procedimentos para coleta e análise de dados. O trabalho de campo. Aspectos éticos da 

pesquisa, o cronograma e o orçamento.  

 

Metodologia: 

A aprendizagem da disciplina se dará em dois momentos distintos:  

- O primeiro está baseado em sessões teóricas e práticas, onde os estudantes participarão de 

forma ativa nas aulas expositivas e dialogadas, exposições individuais e grupais, oficinas de trabalho. 

- No segundo momento da disciplina, os mestrandos exercitarão as habilidades necessárias para 

propor um projeto de pesquisa, que consistirá da apresentação e discussão do projeto individual de 



pesquisa, proposto pelo aluno, com ajustes realizados ao longo da disciplina, e em acordo com seu 

orientador. O projeto de pesquisa será apresentado por escrito e verbalmente. 

As leituras obrigatórias serão indicadas na aula que precede e os textos estarão disponíveis na 

plataforma moodle ou, ainda, em situações capítulos livro serão disponibilizados para xerox. 

 

 

Cronograma, Conteúdo: 

A disciplina será desenvolvida nas terças-feiras, das 14 às 18hs, de acordo com o cronograma abaixo.  

 

Datas - Conteúdos 

11/03 Sessão 1. Horário: 14:00 às 15:30h 

Introdução a disciplina: apresentação e discussão do Plano de ensino, apresentação dos professores e 

alunos. Retificação do plano de ensino com os/as alunos/as. Definição com os/as alunos/as as abordagens 

que serão apresentadas por eles. 

Professores responsáveis: Dra. Alacoque L Erdmann e Dra. Mara A Vargas 

Sessão 2. Horário: 15:50 às 18h 

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

conhecimento. O conhecimento como base da prática social e vice-versa. 

Professora responsável: Dra. Alacoque L Erdmann 

Indicação de material para leitura para a próxima aula 

 

18/03 Sessão 3. Horário: 14:00 às 18h 

Pensamento Científico e Epistemológico. Os diferentes paradigmas na produção do conhecimento 

científico. O Método Científico. Quantitativo X Qualitativo.  

Professora responsável: Dra. Mara Vargas 

Metodologia de ensino: aula expositiva dialogada e oficina de trabalho.  

Trazer computador para sala de aula. 

Indicação de material para leitura para a próxima aula 

 

25/03 Sessão 4. Horário: 14:00 às 18h 

Acesso a bases de dados  

Professor responsável: Dra. Alacoque Erdmann e um/a Doutorando/a Convidado/a. 

Trazer computador para sala de aula. 

Indicação de material para leitura para a próxima aula 

 

01/04 Sessão 5. Horário: 14:00 às 18h 

Pesquisa Qualitativa Introdução a pesquisa qualitativa e principais delineamentos. O uso de pesquisa 

qualitativa na enfermagem e na saúde.  

Professoras responsáveis: Alacoque L Erdmann 

Metodologia de Ensino: aula expositiva dialogada e oficina de trabalho 

Trazer computador para sala de aula. 

Exploração de artigos com diferentes delineamentos da pesquisa qualitativa 

Indicação de material para leitura para a próxima aula  

 

08/04 Sessão 6: Horário: 14:00 às 18h 

Pesquisa quantitativa 

Professora responsável: Dra. Mara A Vargas e professora convidada 

Metodologia de Ensino: aula expositiva dialogada e oficina de trabalho 

Trazer computador para sala de aula. 

Exploração de artigos com diferentes delineamentos da pesquisa quantitativa 

Indicação de material para leitura para a próxima aula 

 

15/04 Sessão 7 – Horário: 14:00 às 18h   

O Projeto de Pesquisa. O problema, o objeto e a questão/pergunta de pesquisa, os objetivos e as 

hipóteses/pressupostos, os fundamentos teóricos (revisão da literatura: narrativa, e o marco 

teórico/referencial/conceitual), o método, técnicas e procedimentos para coleta e análise de dados. O 

trabalho de campo. Aspectos éticos da pesquisa, o cronograma e o orçamento. Projeto de pesquisa e 

projeto de prática assistencial. 

Professora responsável: Dra. Alacoque L Erdmann 

Metodologia de Ensino: aula expositiva dialogada e oficina de trabalho 



Trazer computador para sala de aula. 

Exploração de projetos de dissertação contextualizando e exemplificando os aspectos teóricos 

discutidos. 

Indicação de material para leitura para a próxima aula 

 

22 e 29/04 Sessões 8 e 9 – Horário: 14:00 às 18h 

Atividade Prática: Os mestrandos trarão uma versão preliminar de sua problemática de estudo, 

pergunta de pesquisa e do desenho do estudo (preferencialmente após discussão com sua orientadora) e 

apresentarão aos colegas e professores (15 minutos) para discussão (15 minutos) 

Professora responsável: Dra. Alacoque Erdmann e Dra. Mara A Vargas 

Trazer computador para sala de aula. 

Indicação de material para leitura para a próxima aula 

 

06/05 Sessão 10. Horário 14-18hs 

Revisão da literatura: narrativa versus revisão sistemática e integrativa 

Atividade Prática: Disponibilizar material que aborde aspectos básicos que estruturam uma revisão da 

literatura. Em seguida, cada grupo de trabalho terá 10 minutos para pensar o referencial teórico que 

sustentará o problema de pesquisa proposto. Após, cada grupo terá 5 minutos para a apresentação e mais 

5 minutos para discussão. Cada aluno (individualmente) fará uma apresentação inicial do marco e ou 

referencial teórico proposto no seu projeto de pesquisa 

Professora responsável: Dra. Mara A Vargas 

Indicação de material para leitura para a próxima aula 

 

13/05 Sessão 11. Horário: 14:00 às 18:00h 

O método. A escolha do método. Técnicas e processos de coleta e análise de dados. Os diferentes 

métodos, processos e instrumentos de coleta e registro de dados: definição e localização dos sujeitos do 

estudo ou populaç 

ão alvo, constituição de grupos amostrais, tipos de entrevista, observação, notas de campo, gravação de 

falas/sons, gravação de imagens, dinâmicas de grupo para discussão ou oficinas de atividades de caráter 

investigativo, grupo focal, dentre outros. Os diferentes processos de análise de dados. 

Professor responsável: Dra Mara A Vargas 

Metodologia de Ensino: aula expositiva dialogada e oficina de trabalho 

Trazer computador para sala de aula. 

Exploração de projetos de dissertação contextualizando e exemplificando os aspectos teóricos 

discutidos. 

Indicação de material para leitura para a próxima aula 

 

27/05 Sessão 12. Preparo dos projetos 

Sessões de orientação com professoras 

Professora responsável: Alacoque L Erdmann e Mara A Vargas 

 

03/06 Sessão 13. Entrega do Projeto de Pesquisa para os examinadores. 

Ao longo do primeiro momento da disciplina, os mestrandos, a partir das discussões e leituras 

constroem/reconstroem seus projetos preliminares de pesquisa: problematização, justificativa, questão de 

pesquisa, objetivos, revisão inicial da literatura. No segundo momento, os projetos serão discutidos sob 

forma de seminário. Cada mestrando apresentará o seu projeto, em 20 minutos e terá mais 20 minutos 

para discussão, análise e crítica com a banca selecionada. Serão três encontros presenciais para este 

momento. Em cada sessão serão apresentados até cinco trabalhos. 

No dia da apresentação os orientadores serão convidados a participar. Cada aluno também exercerá o 

papel de examinador de um dos projetos. Os alunos deverão entregar na data indicada no cronograma 

duas cópias, uma para cada examinador. 

 

APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS PARCIAIS DOS ALUNOS 

Dra. Alacoque L Erdmann e Dra. Mara A Vargas 

 

17/06 / Sessão 14. 14:00 às 18:00h  /    Mestranda (o)   /   Examinadores 

1- 

2- 

3- 

4- 



5- 

 

24/06/ Sessão 15. 14:00 às 18:00h  /    Mestranda (o)   /   Examinadores 6- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 

 

01/07/ Sessão 16. 14:00 às 18:00h  /    Mestranda (o)   /   Examinadores 11- 

11- 

12- 

13- 

14- 

15- 

Avaliação da disciplina: dinâmica pedagógica da disciplina; os conhecimentos adquiridos, avaliação do 

método empregado. 

Professoras responsáveis: Alacoque L Erdmann e Mara A Vargas 

 

 

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 e oral) do projeto parcial de pesquisa individual (peso 5); 

2) participação nas sessões previstas no calendário, nos grupos de trabalho para apresentação de 

abordagens metodológicas (peso 2); 

3) argüição 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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Nota: Outros textos necessários serão colocados à disposição dos alunos para consultas complementares 

no transcorrer da disciplina. 

Recomenda-se ampla busca/consulta às bases de dados: www.periodicos.capes.gov.br JCR - Science 

Social Edition e o JCR - Science Edition; Scopus; Medline/PUBMED; SciELO; BVS Enf 

Bireme; Cuiden; Index Enfermería; Cinahal; Lilács; OVID; Web of Science e outros. 


