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Estudo dos fundamentos específicos da pesquisa e sua aplicação ao trabalho de
natureza científica tanto de iniciação científica quanto na elaboração do trabalho final
de graduação aplicados ao estudo e ao processo de design



Apresentar os conhecimentos necessários para a construção de textos científicos e
projetos de pesquisa, bem como os procedimentos metodológicos relacionados à
pesquisa em Design.



Capacitar o aluno com habilidades que ajudem no desempenho de suas tarefas
escolares, por meio do uso de instrumentos que melhorem o aproveitamento e a
sistematização de seus estudos;
Compreender as diversas fases de elaboração e desenvolvimento de pesquisas e
trabalhos científicos;
Estruturar pesquisas e trabalhos científicos obedecendo às orientações e normas
vigentes nacionais e internacionais de Instituições de Ensino e Pesquisa e de
periódicos indexados pelo Portal de Periódicos da Capes, com ênfase na Associação
Brasileira de Normas Técnicas. – ABNT;
Demonstrar como a tecnologia pode auxiliar na busca e elaboração de trabalhos
científicos;
Demonstrar a existência e a conveniência da adoção de procedimentos formais que
facilitem a condução lógica de um pensamento ou de uma ação, dirigindo-os para
resultados relevantes e significativos, estimulando seu uso pelos participantes durante
todo o curso







CONTEÚDO
PROGRAMÀTICO

Metodologia científica II









A pesquisa em Design
Metodologia de pesquisa X metodologia de projeto de design
Revisão das normas da ABNT para citações e referências
A construção do texto científico (monografia e projeto)
Metodologias de pesquisa em design
Processo criativo em Design
Técnicas de pesquisa

PROCESSOS
METODOLÓGICOS

RECURSOS
DIDÁTICOS

PROCESSOS
AVALIATIVOS

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA







Aulas expositivas
Exercícios
Seminários
Orientação aos grupos para a construção do projeto de pesquisa e do texto científico
Atividades em grupo







Quadro e giz
Projetor multimídia
Computador ou notebook
Tela
Textos complementares



A avaliação será processual e durante o desenvolvimento de todas as atividades que ocorrerão
preferencialmente em sala de aula. São elas: seminários, oficinas, elaboração de videoulas e
construção do artigo final.
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