
Metodologia de Pesquisa

VISÃO GERAL

A metodologia de pesquisa é a ferramenta que possibilita ao estudante e profissional

de Relações Internacionais e Ciências Humanas produzir conhecimento científico.

Conhecer os métodos e técnicas de investigação contribuem para a consolidação da

ciência e valorização do pesquisador no seu cotidiano acadêmico.

A rigidez metodológica, o zelo com o objeto de pesquisa e a ética são qualidades que o

curso procura desenvolver. A ideia é que ao fim do programa o analista de Relações

Internacionais possa exercer seu trabalho de pesquisa, reflexão e escrita de forma

técnica.

PROFESSOR

Bruno Veillard – Bacharel em Relações Internacionais e Mestre em Sociologia Política

pelo UCAM-IUPERJ. É Diretor executivo e professor da Episteme International, e

analista no CEIRI News como produtor de análises de conjuntura sobre temáticas

variadas com ênfase na Europa nórdica, báltica e Rússia. Seus principais assuntos de

interesse são política internacional, política externa brasileira, sociologia política,

terceiro setor, e meio ambiente



EMENTA

O curso Metodologia de Pesquisa visa apresentar técnicas de pesquisa e sua

aplicabilidade, mediante a busca e levantamento de informações e literaturas, análise e

tratamento de dados, normas técnicas, e redação acadêmica.

OBJETIVOS

Conhecer as diferenças entre conhecimento científico e senso comum

• Aprender os principais  métodos de pesquisa utilizados

• Identificar os instrumentos e técnicas de investigação

• Aplicar a metodologia na formulação de projetos de pesquisa

• Analisar a montagem e formatação de um TCC

PÚBLICO

Estudantes e interessados da área de Relações Internacionais, Ciências Sociais e

afins, os quais desejam aperfeiçoar suas habilidades no campo da pesquisa e escrita

acadêmica.

RECURSOS

• Encontros online com aulas expositivas e dinâmicas;

• Grupo de Desenvolvimento Profissional no Telegram;

• Disponibilização de leituras e materiais de apoio;

• Apoio pedagógico e orientação vocacional;

• Certificado de 10 horas.

ENCONTROS

Aulas ao vivo às segundas-feiras de outubro via Google Meet a partir de 19h até às
20:30h



Encontro 1 - A Ciência, o método e técnicas de pesquisa (06 de Outubro)

• O que é a ciência?

• Métodos de investigação: método experimental, observacional, comparativo, e

estatístico, e métodos de pesquisa científica, com seus modelos de

classificação, pesquisa básica, aplicada, teórica, histórica, descritiva,

experimental, bibliográfica e metodológica

Encontro 2 - Instrumentos e técnicas de investigação (13 de Outubro)

• Métodos quantitativos e qualitativos

• Instrumentos e técnicas de coleta de dados: entrevista, questionário,

observação, análise documental, e análise de conteúdo e de discurso

Encontro 3 - Metodologia aplicada ao Projeto de TCC (20 de Outubro)

• Construção de projeto: o que fazer, como fazer, e onde buscar informações

• Desenvolvimento de tema e título de pesquisa, formulação de problemáticas,

hipótese, objetivos gerais e específicos, justificativa, fundamentação teórica,

metodologia aplicada e cronograma de pesquisa

• Elementos de edição pré e pós textuais com ênfase em capa, ficha catalográfica,

paginação, listagem de imagens, tabelas e siglas, sumário, e bibliografia

Encontro 4 - Metodologia aplicada ao TCC (27 de Outubro)

• Características do TCC: trabalho sistemático de tema científico, levantamento de

dados bibliográficos, clareza investigativa, estudo de caso, citações, e ABNT

• Estruturação do TCC em 3 fases: 1. Apresentação do objeto de pesquisa,

objetivos, referenciamento e aplicação metodológicas; 2. Transformação do

projeto, com ênfase na argumentação, divisão de capítulos, discussão

bibliográfica e sequência lógica; e 3. Desfecho do trabalho com a reflexão de

resultados, validação da hipótese de pesquisa, e anexos.
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