
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – UFSC 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – CED 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO – CIN 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - TRINDADE 
CEP: 88040-970 - FLORIANÓPOLIS - SC  

Fone: (048) 3721-4075 E-mail: cin@contato.ufsc.br 
 

PLANO DE ENSINO (2021.2) 
 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Disciplina: CIN7002 Metodologia da Pesquisa Bibliográfica 
(X) Obrigatória     (   ) Optativa 
Oferta: 1ª fase do Curso de Administração 
Pré-requisito: (   ) Sim: __________    ( x  ) Não 
Carga horária síncrona: 06h/a.sem 
Carga horária assíncrona: 30h/a.sem 
Carga horária total: 36h/a  
Horário/Local: toda terça-feira das 10h10min às 11h50min  
Ministrante: Profa Ana Claudia Perpétuo de Oliveira      e-mail: anacpo72@gmail.com 
 
1 EMENTA:  
Métodos e técnicas da Pesquisa Bibliográfica; identificação e uso das fontes de 
informação; estudo e aplicação das normas de documentação da ABNT. 

 
2 OBJETIVOS 
2.1 Geral: Habilitar os alunos para a realização de pesquisa bibliográfica utilizando 
procedimentos e técnicas de busca e recuperação da informação, tanto manuais como 
automatizadas, e na apresentação de um projeto de pesquisa. 
 
2.2 Específicos: 
 Instruir os alunos na utilização das fontes de informação gerais e especializadas, tanto 
manuais como automatizadas;  
- Preparar os alunos para a leitura de textos técnicos e científicos;  
- Capacitar os alunos para a aplicação das normas da ABNT sobre documentação;  
- Oferecer aos alunos subsídios para a realização de uma pesquisa bibliográfica;  
- Orientar os alunos na apresentação de um projeto de pesquisa. 
 
3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
3.1 Leitura e Interpretação de Textos Técnicos e Científicos  
3.2 Comunicação científica  
3.2.1 O ciclo da informação na pesquisa 
3.2.2 Os canais da comunicação científica: formais e informais  
3.3 Fontes de Informação  
3.3.1 Fontes primárias  
3.3.2 Fontes secundárias  
3.3.3 Fontes terciárias  
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3.4 Pesquisa na Internet  
3.5 Normas da ABNT aplicáveis em projetos e relatórios de pesquisa  
3.6 Pesquisa Bibliográfica (etapas)  
3.6.1 Escolha e delimitação do tema  
3.6.2 Elaboração do projeto de pesquisa  
3.6.3 Levantamento de dados: compilação do que foi publicado sobre o assunto  
3.6.4 Análise dos dados levantados: fichamentos, esquemas de ideias, análise e 
interpretação  
3.6.5 Relatório da pesquisa   

 
4 METODOLOGIA 
Para as aulas síncronas será utilizado o sistema de conferência via web utilizada pelo 
Moodle, o BigBlueButton, e os dias dos encontros previamente estabelecidos no 
cronograma. As aulas síncronas irão ocorrer no horário de aula registrado no CAGR no 
semestre 2020/1, ou seja, terça-feira das 10h10min às 11h50min. 
As aulas assíncronas compreendem postagens de vídeoaulas (gravadas com auxílio 
da OCam e de câmera GoPro particular), postagens de slides e textos e indicação de 
leitura. As postagens serão realizadas sempre nas manhãs das terças, pouco antes do 
horário das aulas e, como nas aulas síncronas, o professor estará disponível durante o 
período de aula para atendimento ou esclarecimento de dúvidas, bem como, em 
horário previamente determinado como consta no item 7. Qualquer reformulação nos 
horários de atendimento serão feitas comunicações via Moodle. 
Para a frequência, utilizar os critérios abaixo, também mencionados em cronograma: 
Presença virtual nos “encontros” no caso das aulas síncronas e postagem no Moodle 
de respostas para perguntas propostas em cada encontro de aula assíncrona. A 
postagem pode ser realizada até a aula seguinte. 
 
Nota sobre as aulas: 
As aulas estão protegidas pelo direito autoral. Baixar, reproduzir, compartilhar, 
comunicar ao público, transcrever, transmitir, entre outros, o conteúdo das aulas ou de 
qualquer material didáticopedagógico só é possível com prévia autorização. 
Respeite a privacidade e os direitos de imagem tanto dos docentes quanto dos 
colegas. Não compartilhe prints, fotos, etc., sem a permissão explícita de todos os 
participantes.  
O(a) estudante que desrespeitar esta determinação estará sujeito(a) a sanções 
disciplinares previstas no Capítulo VIII, Seção I, da Resolução 017/CUn/1997. 
 
6 AVALIAÇÃO 
A média semestral (MS) será calculada da seguinte maneira:  
 
MS = (A1+A2)/2     (Sendo A1, A2 - Primeira e segunda avaliação)  
 
O aluno que obtiver a MS entre 3,0 e 5,5 e tiver frequência suficiente  poderá, ao final 
do semestre, realizar uma avaliação de recuperação. Neste caso a nota da média final 
(MF) será: 
MF= (MS + REC)/2    (Sendo REC - nota da recuperação) 
 
A1 - Avaliação 
A2 - Entrega de um projeto de pesquisa 
 



 
7 ATENDIMENTO 

Atendimento via Moodle, e-mail e/ou whatsapp (48)99229394: 
Horário regular das aulas: todas as terças das 10h10min às 11h50min (mesmo quando 
as aulas forem assíncronas)  
Atendimento extra: terça-feira das 14h às 18h 
 
 
8 CRONOGRAMA  
 
- O cronograma de aulas é um plano e que poderá ser alterado se necessário. Caso 
exista alteração no cronograma, o aluno será avisado com atecedência pelo Moodle. 
- A carga horária da disciplina total (18 semanas) será complementada com atividade 
extra-classe 
 
 
Data Semana Interação 

Conteúdo 
Estratégia de 
ensino 

Aferição de 
frequencia 

26/10 01 Síncrona  

10h10min 

às 

11h50min 

- Apresentação 
do plano de 
ensino 
- Dinâmica do 
semestre para as 
aulas síncronas e 
assíncronas 
- Atividades de 
escrita na 
disciplina 

- Encontro via 

BigBlueButton no 

Moodle  para boas 

vindas e 

explanação do 

semestre, sobre 

atividade de escrita 

e acolhimento de 

possíveis dúvidas 

- Atividade de 

leitura de texto 

sobre escrita 

Participação na 
webconferência 
ou postagem 
de tarefa no 
Moodle 
 

02/11  FERIADO 
 

 
 

09/11 02 Síncrona 

10h10min 

às 

11h50min 

- Leitura e 
Interpretação de 
Textos Técnicos 
e Científicos  

- Encontro via 

BigBlueButton no 

Moodle   

Participação na 
webconferência 
ou postagem 
de tarefa no 
Moodle 
 

16/11 03 Assíncrona  

10h10min 

às 

11h50min 

Comunicação 

científica: o ciclo 

da informação na 

pesquisa; os 

canais da 

comunicação 

científica: formais 

e informais  

 

- Postagem no 

Moodle de 

videoaula  

 

Postagem de 
tarefa no 
Moodle 



23/11 04 Síncrona  

10h10min 

às 

11h50min 

- Fontes de 

Informação: 

fontes primárias, 

fontes 

secundárias, 

fontes terciárias  

- Normas da 
ABNT aplicáveis 
em projetos e 
relatórios de 
pesquisa 

- Encontro via 

BigBlueButton no 

Moodle   

Participação na 
webconferência 
ou postagem 
de tarefa no 
Moodle 
 

30/11 05 Síncrona  

10h10min 

às 

11h50min 

- Orientações 
para o trabalho 
final da 
disciplina 
 
 

- Encontro via 

BigBlueButton no 

Moodle   

Participação na 
webconferência 
ou postagem 
de tarefa no 
Moodle 
 

07/12 06 Síncrona  

10h10min 

às 

11h50min 

-Pesquisa na 
Internet  

  

 

- Encontro via 

BigBlueButton no 

Moodle  

Curso com 

bibliotecários da BU 

sobre pesquisa em 

Bases de Dados  

Participação na 
webconferência 
ou postagem 
de tarefa no 
Moodle 
 

14/12 07 Síncrona  

10h10min 

às 

11h50min 

 

- Normas da 

ABNT aplicáveis 

em projetos e 

relatórios de 

pesquisa  

  

- Encontro via 

BigBlueButton no 

Moodle  

 

Participação na 
webconferência 
ou postagem 
de tarefa no 
Moodle 
 

01/02/2022 08 Síncrona  

10h10min 

às 

11h50min 

 - Normas da 

ABNT aplicáveis 

em projetos e 

relatórios de 

pesquisa  

 
 

- Encontro via 

BigBlueButton no 

Moodle  

 

Participação na 
webconferência 
ou postagem 
de tarefa no 
Moodle 
 
 
 

08/02/2022 09 Síncrona  

10h10min 

às 

11h50min 

AVALIAÇÃO 1  
(Uso das 
Normas da 
ABNT aplicáveis 
em projetos e 
relatórios de 
pesquisa) 

 

- Postagem no 

Moodle da 

Avaliação 1  

Postagem no 
Moodle da 
Avaliação 1 
 



15/02/2022 10 Síncrona  

10h10min 

às 

11h50min 

 Pesquisa 
Bibliográfica 
(etapas)  
 Escolha e 

delimitação do 

tema  

Elaboração do 

projeto de 

pesquisa  

 
Levantamento de 

dados: 

compilação do 

que foi publicado 

sobre o assunto  

 

 

 
Participação na 
webconferência 
ou postagem 
de tarefa no 
Moodle 
 

22/02/2022 11 Síncrona  

10h10min 

às 

11h50min 

 - Pesquisa 

Bibliográfica 

(etapas) 

 Análise dos 

dados 

levantados: 

fichamentos, 

esquemas de 

ideias, análise e 

interpretação  

 
Relatório da 
pesquisa    

- Encontro via 

BigBlueButton no 

Moodle  

 

Participação na 
webconferência 
ou postagem 
de tarefa no 
Moodle 
 

01/03/2022  FERIADO 

 
 

 

08/03/2022 12 Síncrona  

10h10min 

às 

11h50min 

Aula 
direcionada 
para finalização 
do projeto 
 
- Esclarecimentos 
de dúvidas sobre 
o projeto  

- Aula com apoio do 

professor via 

Moodle, e-mail ou 

whatsapp 

Frequência 
verificada pelo 
contato de um 
dos membros 
do grupo  

10/03/2022 13 Assíncrona Palestra sobre 
Direitos autorais  
 
ENTREGA DO 
PROJETO 
REFERENTE À 
AVALIAÇÃO 2 
 

- Palestra gravada 
sobre direitos 
autorais 

Frequência 
pela tarefa 
proposta no 
Moodle 



15/03/2022 14 Síncrona  

10h10min 

às 

11h50min 

- Entrega das 
notas da 
Avaliação 2 e 
médias finais, 
esclarecimentos 
de dúvidas, sobre 
a recuperação, 
finalização da 
disciplina e 
entrega do 
exercício para os 
que ficaram em 
recuperação 

- Encontro via 
BigBlueButton no 
Moodle  para 
repasse das médias 
finais, conversa 
sobre a 
recuperação, 
finalização da 
disciplina 
 

Participação na 
webconferência  
 
 

22/03/2022 15 Assíncrona  

10h10min 

às 

11h50min 

RECUPERAÇÃO 

- Postagem no 
Moodle de 
Exercícios sobre o 
conteúdo do 
semestre  

Postagem da 
recuperação  
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