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1. IDENTIFICAÇÃO 

Disciplina: CIN7002 Metodologia da Pesquisa Bibliográfica 
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2. EMENTA 

Métodos e técnicas de pesquisa bibliográfica; identificação e uso de fontes de informação; 
estudo e aplicação das normas de documentação da ABNT. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral: 
Capacitar os estudantes para a realização de uma pesquisa bibliográfica, preparando-os 
na utilização das técnicas de busca e recuperação da informação e na elaboração de um 
relatório final de pesquisa em que demonstre o domínio adequado dos procedimentos de 
normalização da documentação segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). 
 
3.2 Objetivos Específicos: 
3.2.1 Compreender o processo de comunicação científica analisando o ciclo da 
informação na pesquisa científica e os canais de informação informais e formais; 
3.2.2 Identificar as fontes de informação primárias, secundárias e terciárias, com ênfase 
nas específicas do curso; 
3.2.3 Habilitar os estudantes para o uso de fontes de informação gerais e especializadas 
conforme o curso; 
3.2.4 Oferecer aos estudantes subsídios para a realização de uma pesquisa bibliográfica; 
3.2.5 Habilitar os estudantes para aplicação das normas da ABNT na apresentação de 
trabalhos acadêmicos; 
3.2.6 Orientar os estudantes na apresentação de um relatório final de pesquisa. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

4.1 Comunicação Científica 
4.1.1 O ciclo da informação na pesquisa 
4.1.2 Os canais da comunicação científica: formais e informais 
 
4.2 Estudo das Fontes de Informação (via Bibliotecas, Bibliotecas Virtuais, Portais, Bases 
de Dados) 
4.2.1 Fontes primárias 
4.2.2 Fontes secundárias 
4.2.3 Fontes terciárias 



4.3 A Internet na Pesquisa Acadêmica 
 
4.4 Normas da ABNT aplicáveis em projetos e relatórios de pesquisa 
4.5 Pesquisa Bibliográfica 
4.5.1 Etapas da pesquisa: 
4.5.1.1 Escolha e delimitação do tema 
4.5.1.2 Elaboração do projeto de pesquisa 
4.5.1.3 Levantamento de dados: compilação do que foi publicado sobre o assunto 
4.5.1.4 Análise dos dados levantados: fichamento, análise e interpretação 
4.5.2 Relatório da pesquisa 

 

5. METODOLOGIA 

Aulas expositivas, com discussão em classe dos tópicos apresentados e exercícios práticos 
e/ou escritos. Teremos como apoio da disciplina o Moodle institucional da UFSC 
(http://moodle.ufsc.br) e o mesmo será utilizado como instrumento de suporte da 
disciplina, devendo portanto, ser acessado todas as semanas pelos alunos. 

 

6. AVALIAÇÃO 

Conforme a Resolução do Conselho Universitário 017/Cun/97, de 30/09/97: 
 

- A frequência mínima obrigatória é de 75% das aulas. 
- Em caso de falta em dia de avaliação (prova, apresentação de trabalho ou mini-
seminário), encaminhar justificativa e pedido formal à Chefia do Departamento de 
Ciência da Informação, no prazo de três (3) dias úteis. 
- O aluno que obtiver nota final entre 3,0 e 5,5 e frequência suficiente poderá, ao 
final do semestre, realizar uma prova de recuperação de todo o conteúdo. 
- A nota final será calculada a partir da média simples entre a nota final obtida 
durante o semestre e a nota obtida na prova de recuperação. 
 

Avaliações: 
- 1 atividade (A1) – 15% 
- 1 prova sem consulta (P1) – 35% 
- 1 trabalho final (com apresentação) (TF) – 50% 
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8. CRONOGRAMA* 

Aula Data Conteúdo 

1 05/08 Apresentação da disciplina e do plano de ensino 

2 12/08 O ciclo da informação na pesquisa 

3 19/08 
Os canais da comunicação científica: formais e informais 
A internet na pesquisa acadêmica 

4 26/08 Fontes de informação online (Biblioteca Central) 

5 02/09 
Pesquisa Bibliográfica (Etapas da pesquisa, escolha e delimitação do 
tema, elaboração de projeto de pesquisa) 

6 09/09 Atividade (A1) - Moodle 

7 16/09 Normas da ABNT aplicáveis em projetos e relatórios de pesquisa 

8 23/09 
Normas da ABNT aplicáveis em projetos e relatórios de pesquisa 
(continuação) 

9 30/09 
Introdução ao uso de gerenciadores bibliográficos – Mendeley 
(Biblioteca Central) 

10 07/10 Prova (P1) 

11 14/10 
Pesquisa Bibliográfica (levantamento de dados: compilação do que foi 
publicado sobre o assunto, análise dos dados levantados: fichamento, 
análise e interpretação, elaboração de relatório da pesquisa) 

12 21/10 Elaboração de trabalho final (não haverá aula presencial) 

13 28/10 Dia não letivo 

14 04/11 Entrega e apresentação de trabalho final (TF) 

15 11/11 Apresentação de trabalho final (TF) 

16 18/11 Apresentação de trabalho final (TF) 

17 25/11 Entrega de notas e avaliação do curso 

18 02/12 Recuperação 

* Cronograma sujeito a alterações e adaptações ao longo do semestre. 


