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1 Identificação
Disciplina: CIN 7114 – Metodologia da Pesquisa em Arquivologia.
Carga horária: 54h/ aula
Créditos: 04
Turma: 04335
Professor Dr. Carlos Eduardo dos Reis.
2- Ementa : Aborda os conceitos sócio históricos de ciência, conhecimento, pesquisa e
comunicação
científica. Trata dos métodos e técnicas da pesquisa social e da elaboração do
projeto e execução da pesquisa, até sua etapa de elaboração do relatório final.
3- Objetivos : Oferecer subsídios teóricos e metodológicos relativos a pesquisa científica e preparar
o acadêmico para a produção, sistematização e c comunicação de pesquisas desta natureza no
campo disciplinar da Arquivologia visando sua iniciação cientifica.
4- Conteúdo Programático:
A) CONHECIMENTO, CIÊNCIA E PESQUISA:
 O nascimento da Ciência Moderna.
 O Conhecimento Cientifico.
 O método cientifico: elementos e características.
 A pesquisa em arquivologia.
B) METODOLOGIA DO TRABALHO DE PESQUISA:
 Abordagens epistemológicas.
 A pesquisa quantitativa e qualitativa.
 A pesquisa bibliográfica e documental.
 A pesquisa ação e participante.
 A coleta de dados: fichamentos, questionários, entrevistas, estudos de casos, etc.
 Análise e interpretação de dados.
 Metodologia do trabalho de pesquisa em arquivologia.
C)




O PROJETO DE PESQUISA:
Conceitos Básicos.
Roteiro para a elaboração do projeto de pesquisa.
Tema, justificativa, objetivos, problematização, metodologia, dados, (fontes),
cronograma, bibliografia.
 Elaboração dos resultados finais.

5 Metodologia :
Serão 18 encontros de 03 horas aulas semanais desenvolvidos da seguinte forma: aulas
expositivas onde serão desenvolvidos e discutidos os conteúdos de natureza teórica,
historização das principais categorias conceituais, leituras teóricas e discussão dos textos
propostos, além da participação em aula dos acadêmicos na confecção dos trabalhos de
leitura, fichamentos, resumos e a participação em outras atividade inerentes a disciplina.
6 CRONOGRAMA DA ATIVIDADES:
Datas:
16/08/2011 – Apresentação da disciplina e discussão do plano de ensino.
23/08/2011 – O nascimento da Ciência Moderna: contextualização histórica e fatores
determinantes contribuiriam para o nascimento da Ciência moderna ao longo do século XV e
XVI, Humanismo e Renascimento e o conhecimento científico.
30/08/2011 – Leitura e discussão de texto:
KOYRÉ, Alexandre. Estudos de História do pensamento cientifico. 3 ed. Rio de Janeiro,
Forense, 2011. Textos de numero 03 e 04.
06/09/2011 - Leitura e discussão de texto:
KOYRÉ, Alexandre. Estudos de História do pensamento cientifico. 3 ed. Rio de Janeiro,
Forense, 2011. Textos de numero 03 e 04.
13/09/2011 – O método Científico: Elementos e características.
20/09/2011 – A Pesquisa em Arquivologia.
27/09/2011 – II Seminário de Arquivologia.
04/10/2011 – Metodologia de Pesquisa: Abordagens epistemologias.
11/10/2011 – Pesquisa Quantitativa e Qualitativa.
18/10/2011 – SEPEX.
25/10/2011 – Semana Acadêmica do curso de Arquivologia.
01/11/2011 – Pesquisa Bibliográfica e Documental.
8/11/2011 - A Pesquisa ação e participante .
15/11/2011 – A coleta de dados – fichamentos, questionários, entrevistas, estudos de casos,
estudos de meio, etc.
22/11/2011 - A Elaboração e desenvolvimento do Projeto de pesquisa.
29/11/2011 - A Elaboração e desenvolvimento do Projeto de pesquisa.

06/12/2011 - A Elaboração e desenvolvimento do Projeto de pesquisa.
13/12/2011 – encerramento das atividades do semenstre.

