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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

Curso: Bacharelado em Arqueologia 

Código da disciplina: ARQ30105 Nome da disciplina: Projeto de Pesquisa em Arqueologia 

Carga Horária Geral: 60 h Pré-requisito:  

Docente: Adriana Cristina da Silva Nunes 

Semestre: 2019-1 Turma: 7° Período 

 

1. EMENTA 

Introdução à Ciência e Conhecimento; Planejamento e fases da Pesquisa: decisão e especificação dos objetivos; 

Elaboração de um esquema e equipe de trabalho; Levantamento de recursos e cronograma; Elaboração do projeto de 

pesquisa: escolha do tema; Levantamento dos dados e identificação das fontes documentais; Formulação do problema 
de pesquisa e definição dos termos; Definir as hipóteses da pesquisa, identificar as variáveis; Delimitar a pesquisa e a 

amostragem; Seleção de métodos e técnicas; Representação gráfica da pesquisa: normas, configurações e formatações; 

Elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais; Ordenações das referências: disposição dos 

elementos: autor, títulos e subtítulos, edição, local, editora, datas, página, volume, ilustrações, tamanho, coleções. 

 

2. OBJETIVOS 

Compreender os aspectos teóricos e práticos referentes à elaboração de trabalhos científicos, enfatizando a importância 

do saber científico no processo de produção do conhecimento; Conhecer as etapas formais de elaboração e 

apresentação de trabalhos científicos; Fazer uso das Normas Técnicas de Trabalhos Científicos; Construir material de 

pesquisa científica utilizando as normas, configurações, formatação com relação às normas da ABNT; Planejar e 

elaborar Projeto de Pesquisa para redação do Trabalho Conclusão de Curso. 

3. CONTEÚDO GERAL 

Unidade 1 

Ciência e conhecimento científico. Classificação das Ciências. Peculiaridades das ciências sociais: o problema da 

objetividade, subjetividade, quantificação experimentação generalização. 

Os métodos das ciências sociais. Aspectos teóricos e prático na pesquisa.  
O que é um projeto de pesquisa. Planejamento da pesquisa. 

Planejamento para elaboração de um projeto de pesquisa: tipos de fichamento e resumo.   

A escolha do tema da pesquisa.  

 

Unidade 2 

Fichamento de textos com temas arqueológico. 

Abordagem de uma pesquisa científica: problema, introdução, justificativa, objetivo geral, objetivo especifico, 

hipótese, metodologia, resultados e discussão dos resultados, resultado esperado.  

Identificar as variáveis e escolha. Delimitar a pesquisa e a amostragem; Seleção de métodos e técnicas; Representação 

gráfica da pesquisa. Revisão Integrativa Sistemática-RIS. 

Elaboração do projeto de pesquisa  
 

Unidade 3 

Normas Técnicas de Trabalhos Científicos - ABNT; formatação com relação às normas da ABNT. 

Coerência na redação, o problema do projeto, justificativa, hipóteses, objetivos e metodologia.  A organização e 

sistematização de  projetos acadêmico. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

UNIDADE 1 

Datas: 20, 27 de fevereiro, e 06, 13  e 20 de março 

Foucault, M. A ordem do discurso. São Paulo: Edições Loyola, 1996.  

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.  



Lakatos, Eva Maria; Marconi, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 

2005.  

Ribeiro, Marco Aurelio de P. A técnica de estudar. 10. ed. Petrópolis: Vozes, 2003. 2007.  

Koche, J. C. O fluxo da pesquisa científica. In: Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação 

à pesquisa. 21. ed. Petrópolis: Vozes, 1997. p. 121-136 

 

UNIDADE 2 

Datas: 27 de março e 3, 10, 17, 24 de abril 

Faulstich, Enilde L. de J. Como ler, entender e redigir um texto. 16 ed. Petrópolis: Vozes, 2003. 

Lakatos, Eva Maria; Marconi, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, 

pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos. 7. ed. São Paulo: Atlas.  

 

UNIDADE 3 

Datas: 08, 15, 22, 29  de  maio e 5 de junho de 2019 

Eco, Umberto. Como se faz uma tese em ciências humanas. Tradução Ana Falcão Bastos e Luís Leitão. Lisboa: 

Editorial Presença, 1996. 

Severino, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cortez, 2007 

 

 

AVALIAÇÃO  

Data: 12 de junho de 2019 
Apresentação dos projetos de pesquisa com formação de banca examinadora. 

 

REPOSITIVA  

Data: 26 de junho 

Apresentação do projeto reformulado. 

 

5. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

A avaliação do desempenho acadêmico será:  

a) Primeira avaliação - Apresentação do projeto de pesquisa com formação de banca examinadora – 

Valor 0 a 100 pontos 

b) Segunda avaliação – Apresentação de fichamentos e dos pré-projetos impressos -  Valor 0 a 100 pontos 

 

Obs.: As notas serão somadas e divididas por dois para obtenção da média final. 

 

Os critérios de avaliação para a somatória de pontos na disciplina são: 

a) Realização de trabalhos individuais e/ou coletivos, 

b) A produção escrita de comentários de leitura de texto livro ou artigos científicos, 

c) Apresentação oral com clareza e domínio do tema / seminário, 

d) Freqüência em sala de aula com participação. 

 

Obs.: 

1 . Em relação ao item “d” será observado os aspectos:  qualitativa – pontualidade, freqüência, participação, 

iniciativa, coerência, objetividade, clareza e criatividade e quantitativa – desenvolvimento das atividades 

pontuadas em sala. 

2. Quanto ao item “c” o tempo de apresentação oral será de 20 minutos e mais 10 minutos para debate 
(considerações e/ou perguntas do docente e/ou da platéia) para cada grupo.  

3. O aluno que não obtiver média final fará prova repositiva com todo conteúdo ministrado. 

 

Itens avaliados durante o seminário: 

1. Postura adequada na apresentação 

2. Objetividade e Domínio do conteúdo 

3. Uso adequado de terminologia técnica 

4. Comunicabilidade 

5. Recursos audiovisuais 

6. Organização no trabalho escrito  

 

Recuperação de Nota: 



A segunda chamada, após resultado final, será realizada em dia a combinar com o(s) aluno(s) interessado(s), 

em horário especial. A prova repositiva será de todo conteúdo do semestre. O resultado final da prova 

repositiva será divulgado no máximo em 5 dias úteis. 

 

6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

Eco, Umberto. Como se faz uma tese em ciências humanas. Lisboa: Editorial Presença, 1996 

Faulstich, Enilde L. de J. Como ler, entender e redigir um texto. 16 ed. Petrópolis: Vozes, 2003. 

Foucault, M. A ordem do discurso. São Paulo: Edições Loyola, 1996. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.  

Lakatos, Eva Maria; Marconi, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 
2005.  

Lakatos, Eva Maria; Marconi, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, 

pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007.  

Ribeiro, Marco Aurélio de P. A técnica de estudar. 10. ed. Petrópolis: Vozes, 2003. 

Koche, J. C. O fluxo da pesquisa científica. In: Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação 

à pesquisa. 21. ed. Petrópolis: Vozes, 1997. p. 121-136 
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7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

Mendonça, Ana Waley. Metodologia para estudo de caso.  Palhoça : Unisul Virtual, 2014 

Neves, J. L. Pesquisa qualitativa – características, usos e possibilidades. São Paulo: FEA-USP, v. 1, n. 3, 1996. 

Motta, A. de M.; Leonel, V. Ciência e Pesquisa: livro didático. 2. ed. Palhoça: UnisulVirtual, 2007. 2007. Disponível 

em: <http://busca.unisul.br/pdf/87815_Vilson.pdf >.  

 

 

Data: _____ /_____ /_____ 

ASSINATURA PROFESSOR(A) ASSINATURA CHEFIA DE DEPARTAMENTO 

  

 

 


