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P R O G R A M A   D A   D I S C I P L I N A 

Disciplina: Metodologia de Pesquisa em Psicologia I (Em Modelo de Ensino 
Remoto Emergencial) 

Código: HP656 

Natureza:  
(X) Obrigatória  (  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 

Pré-requisito:  

Não há 

Co-requisito: 
Não há 

  Modalidade: (X) Ensino Remoto Emergencial 

CH Total: 60 
CH semanal: 04 

Padrão (PD):  
30 

Laboratório 
(LB): 0 

Campo 
(CP): 30 

Estágio 
(ES): 0 

Orientada 
(OR): 0 

Prática Espe-
cífica (PE): 0 

E M E N T A  

A pesquisa como processo. Problemas de mensuração em psicologia: validade, precisão, escalas. Definição 
de conceitos. Métodos de observação, questionários e entrevistas. Inferência de dados causais. Uso de 
dados na análise e interpretação.  

OBJETIVOS GERAIS 

(1) Caracterizar cuidados e etapas básicas para produzir conhecimento científico sobre processos e 
fenômenos psicológicos 

(2) Avaliar relatos de pesquisa científica sobre processos e fenômenos psicológicos 

(3) Elaborar projetos de pesquisa científica sobre processos e fenômenos psicológicos 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a Ciência como “empreendimento social” e processo institucional de sua produção 

- Distinguir Ciência de outros tipos de processos básicos de conhecer 

- Identificar as partes de um relato de pesquisa científica (título, resumo, palavras-chave, introdução, 
método, resultados e discussão) e seus elementos constituintes 

- Avaliar função de cada uma das partes de um relato de pesquisa científica e identificar critérios e 
cuidados para sua construção 

- Caracterizar textos argumentativo, dissertativo e narrativo e sua relação com redação científica 

- Relacionar o processo de argumentação com o processo de construção de um relato de pesquisa 
científica 

- Distinguir tipos de pesquisa: caracterização, levantamento, correlação e experimentação e avaliar sua 
função  

- Conceituar “variável” e “níveis de mensuração” e sua relação com processo de produção de 
conhecimento científico 

- Conceituar “problema de pesquisa” e identificar critérios e cuidados para sua formulação 

- Avaliar problemas de pesquisas com base em critérios e cuidados para sua formulação 

- Formular problemas de pesquisas sobre processos e fenômenos psicológicos ou sobre atuação do 
psicólogo 

Continua... 



... Continuando 
- Caracterizar processo de leitura de relatos de pesquisa científica 

- Identificar literatura sobre processos e fenômenos psicológicos 

- Identificar função do texto de Introdução de um relato de pesquisa científica 

- Conceituar “relevância científica” e “relevância social”  

- Avaliar demonstração da relevância científica e social de relatos de pesquisas científicas 

- Propor estratégia argumentativa para demonstrar relevância científica e social de um problema de 
pesquisa 

- Construir textos argumentativo de demonstração da relevância científica e social de um problema de 
pesquisa 

- Identificar função de cada um dos elementos de uma seção de Método de relatos de pesquisa científica 

- Caracterizar tipo de texto a ser construído em uma seção de Método de relatos de pesquisa científica 

- Avaliar seção de Método de relatos de pesquisa científica 

- Planejar seção de Método de um projeto de pesquisa científica 

- Identificar cuidados metodológicos em pesquisas de caracterização 

- Avaliar pesquisas de caracterização com base em critérios metodológicos para sua execução 

- Identificar cuidados metodológicos em pesquisas de levantamento 

- Avaliar pesquisas de levantamento com base em critérios metodológicos para sua execução 

- Identificar cuidados metodológicos necessários em pesquisas de correlação 

- Avaliar pesquisas de correlação com base em critérios metodológicos para sua execução 

- Identificar cuidados metodológicos em pesquisas experimentais 

- Avaliar pesquisas experimentais com base em critérios metodológicos para sua execução 

- Caracterizar tipo de texto a ser construído em uma seção de Discussão (de dados) de relatos de 
pesquisa científica 

- Identificar função de uma seção de Discussão (de dados) de relatos de pesquisa científica e seus 
elementos constituintes 

- Avaliar seção de Discussão (de dados) de relatos de pesquisa científica 

PROGRAMA TEÓRICO – Ciclo 2 (De 03/08 a 25/09) 

1. 06/08 – O processo de produção de conhecimento como processo social e Distinção entre Ciência e 
Senso-comum 

2. 13/08 – Como funciona o processo de produção de conhecimento científico 

3. 20/08 – Partes de um relato de pesquisa e suas funções 

4. 27/08 – Tipos de pesquisa, de métodos e de objetivos de pesquisa (caracterização , levantamento, 
correlação e determinação) 

5. 10/09 – Problemas de pesquisa: função e critérios 

6. 17/09 – Introdução: função e critérios 

7. 24/09– Discussão: função e critérios  



MÉTODO DE TRABALHO 

As aulas serão constituídas por atividades síncronas e assíncronas. Elas serão realizadas com base, 
sobretudo, na avaliação de pesquisas já produzidas e publicadas. Aos alunos, será solicitado que a cada 
aula eles identifiquem e leiam um artigo científico. A partir desses artigos, serão propostas discussões que 
contemplem os objetivos de ensino. Outras atividades a serem realizadas são: leituras de textos acerca dos 
processos que serão examinados ao longo da disciplina; exercícios e atividades de diferentes tipos (a serem 
realizadas individualmente ou em grupo) a respeito do conhecimento desenvolvido com base na leitura 
dos textos. Haverá realização de aulas “expositivas”, mas elas serão orientadas pelo entendimento dos 
alunos (e eventual experiência deles) acerca dos processos que serão examinados ao longo da disciplina.  
Sistema de comunicação: a comunicação entre alunos e professores será realizada por email. Os encontros 
semanais ocorrerão por meio da plataforma RNP. Os textos recomendados serão encaminhados via email. 
Quando o estudante não conseguir acesso à atividade síncrona, ele deverá enviar email relatando a 
dificuldade em até 24 horas para que as atividades e conteúdos sejam repassados para ele. 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

O desempenho dos alunos será avaliado a partir de três notas. A primeira delas, que corresponderá a 25% 
da nota, será decorrente de atividades a serem desenvolvidas durante ou entre as aulas no transcorrer de 
todo o período letivo. A avaliação de cada uma das atividades contemplará a qualidade, o 
comprometimento e a dedicação na realização das atividades, assim como o respeito ao prazo de entrega 
estipulado.  

A segunda nota, que corresponderá a 35% da nota semestral, será relacionada à elaboração de um parecer 
similar aos emitidos por avaliadores associados a revistas científicas de Psicologia. Em grupos de duas a 
quatro pessoas, vocês deverão selecionar um artigo científico de Psicologia (fiquem à vontade para 
consultar o professor para avaliação da adequação do artigo selecionado). Cada grupo deverá selecionar 

um artigo científico de Psicologia, de preferência que não esteja disponível no portal Scielo 
(http://www.scielo.br - para diminuir a chance de que seja um bom estudo, sobre o qual haja pouco a 
comentar). A seleção desse artigo é “livre”, desde que seja de Psicologia. O professor orientará a realização 
desse trabalho ao longo do semestre.  

A terceira nota, que corresponderá a 40% da nota semestral, será relacionada à elaboração de uma amostra 
de um projeto de pesquisa sobre um fenômeno psicológico ou sobre atuação do psicólogo. Nos mesmos 
grupos de duas a quatro pessoas do trabalho anterior, cada grupo deverá propor um problema de 
pesquisa, construir uma amostra da demonstração da relevância científica e social do problema de 
pesquisa e justificar a proposição do método. O professor orientará a realização desse trabalho ao longo 
do semestre.  

A nota da disciplina será gerada com base no seguinte cálculo: trabalhos a serem realizados ao longo do 
semestre (25%); Parecer de um artigo científico (35%); Projeto de Pesquisa (40%).  

 

  

http://www.scielo.br/
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