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1 IDENTIFICAÇÃO
1.1Disciplina: CIN 7114 – Metodologia da Pesquisa em Arquivologia.
1.2Carga horária: 54h/ aula semestrais – 3 h/a semanais
1.3Créditos: 03
1.4 oferta: 4.a fase - turma: 04335
1.5Professora: Dra. Clarice Fortkamp Caldin – clarice@cin.ufsc.br
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.
2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo geral
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.
2.2 Objetivos Específicos
2.2.1 Estudar os conceitos de ciência, conhecimento, pesquisa e comunicação científica a partir uma
perspectiva sócio-historica.
2.2.2 Compreender a importância da metodologia científica no processo do conhecimento
arquivístico.
2.2.3 Identificar conceitualmente uma pesquisa científica.
2.2.4 Compreender a importância da pesquisa para o desenvolvimento da Arquivologia.
2.2.5 Conhecer as diferentes etapas que constituem o desenvolvimento de uma pesquisa científica.
2.2.6 Caracterizar as principais perspectivas, abordagens, métodos e técnicas da pesquisa social.
2.2.7 Elaborar um projeto de pesquisa no campo disciplinar da Arquivologia.
3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
3.1Ciência, conhecimento, pesquisa e comunicação científica
3.1.1 Conhecimento: visão sócio-histórica e formas de conhecimento (senso-comum, religioso,
artístico, filosófico e científico).
3.1.2 Ciência e conhecimento científico: concepções sócio-históricas de ciência, classificação das
ciências, características do conhecimento científico.
3.1.3 A pesquisa e a pesquisa científica: visão sócio-histórica e a importância para o
desenvolvimento da Arquivologia.
3.1.4 Método e metodologia científica; definição e aplicação à Arquivologia.
3.1.5 A comunicação científica: definição, o ciclo da informação na pesquisa, os canais de
comunicação científica e a comunicação científica na Arquivologia.
3.1.6 Fontes de informação: primárias, secundárias e terciárias.
3.2 Métodos e técnicas a pesquisa social
3.2.1 Perspectivas de pesquisa: objetivista, subjetivista, dialética, fenomenológica e outras.

3.2.2 Abordagens de pesquisa: qualitativa e quantitativa
3.2.3 Tipos de pesquisa: bibliográfica, documental, experimental, estudo de caso, pesquisa-ação,
pesquisa participante e outros tipos.
3.2.4 Técnicas de coleta de dados: questionário, entrevista, observação, consulta a
documentos/bibliografias, estratégias de experimentação e outras técnicas.
3.3.5 Métodos de análise e interpretação de dados: análise qualitativa e quantitativa.
3.2.6 Aplicação dos métodos e técnicas da pesquisa social à Arquivologia.
3.3 Projeto de pesquisa e Relatório de pesquisa
3.3.1 As fases do desenvolvimento da pesquisa científica.
3.3.2 Escolha do tema de pesquisa.
3.3.3 O problema de pesquisa e sua formulação.
3.3.4 Elaboração do projeto de pesquisa: tema e problema, objetivos, justificativa referencial
teórico, referencial e delineamento metodológico, cronograma e referências.
3.3.5 Da documentação à redação: relatório e comunicação da pesquisa.
4 METODOLOGIA
A disciplina será ministrada por meio de aulas expositivo-dialogadas, provas, exercícios,
seminários, debates, leitura e análise de textos, fichamentos.
5 AVALIAÇÃO
Para fins de avaliação, valerão nota provas, exercícios, seminários, debates, análise de textos e
fichamentos, além de pontualidade e assiduidade na disciplina. Ao final da disciplina o aluno deverá
elaborar um projeto de pesquisa, que terá peso 2.
6 CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
Ciência, conhecimento, pesquisa e comunicação científica.
09, 16, 30 de março
13, 20, 27 abril
PROVA 4 de maio.
Métodos e técnicas da pesquisa social
11, 18, 25 de maio
PROVA 01 de junho
Projeto de pesquisa e relatório de pesquisa
08, 15, 22, 29 de junho
02/julho: Entrega do projeto de pesquisa.
Média Final e Prova de Recuperação
05 julho: Média final.
06 julho: Prova de Recuperação.
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