
1 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA 

 

 
PLANO  DE  E N S I N O 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 
Disciplina Fundamentos em 

Produção do 
Conhecimento 

SEMESTRE 2022.1 

Carga Horária 60 h/a (40 h/a 
presenciais modalidade 

síncrona; 20 h/a não 
presenciais modlidade 

assíncrona) 

Créditos 4 

Horário Disciplina concentrada. 
Turno matutino e 

verpertino 
 08:00 horas – 12:00 

horas síncrono 
13:30- 17:30 assincrono 

Local Moodle 
RNP ou 
Zoom ou 

Meet 

Professoras Patrícia Haas  
Karina Mary de Paiva 

 

Forma de 
atendimento 

Email; Moodle; webconferência 

 
Email/ contato 

patricia.haaas@ufsc.br 
kmvianna@gmail.com 

 
 

2. EMENTA 

Fundamentos da Metodologia Científica. Métodos e técnicas de pesquisa. Bases de Busca 
em saúde. Estratégias de coleta e análise de dados aplicados à fonoaudiologia. Análise 
quantitativa. Análise qualitativa. 
 
3. OBJETIVOS 

Geral: Proporcionar aos alunos da pós-graduação em Fonoaudiologia habilidade de 
desenvolver  trabalhos científicos, por meio de práticas de estudo, pesquisa, análise crítica  
e apresentação de trabalhos escritos, fornecendo o instrumental metodológico adequado. 
 
Específicos 

 Desenvolver competências que proporcionem maior consistência no ato de planejar e 
de executar uma pesquisa científica; 

 Proporcionar aos alunos subsídios para a elaboração de textos científicos; 

 Facilitar o domínio de normas técnicas referentes à produção e escrita científica. 
 
4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Teoria da Ciência; 

mailto:kmvianna@gmail.com
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 A metodologia do trabalho científico; 
 Técnicas de pesquisa; 
 Como elaborar projetos de pesquisa: teoria e prática; 
 Bases de dados (Medline, BIREME, PubMed, outras); 
 Regras da ABNT: referências, citações; 
 Regras Vancouver: referências, citações; 
 Como escrever artigo científico; 
 Análise quantitativa; 
 Análise qualitativa. 

 

5. METODOLOGIA 

A disciplina será desenvolvida por meio de aulas expositivas referentes a metodologia 
científica, seminários e análise crítica de artigos científicos. Os Seminários e /ou 
apresentação de artigos serão realizados em grupo e /ou individualmente e consistirá na 
construção e apresentação de um artigo científico em atenção à saúde. 

 
6. AVALIAÇÃO 

A frequência deverá ser observada conforme o regulamento UFSC, ou seja, igual ou 
superior a 75%. Os alunos serão avaliados durante todas as atividades da disciplina por 
meio da participação em seminários, e/ou provas escritas, e/ou testes epidemiológicos 
práticos eventuais.  
 
Forma de controle de frequência: Haverá flexibilização de prazos para realização de 
avaliações (Art. 15, § 4º, Resolução Normativa de 21/07/20, UFSC). Caso haja perda de 
sinal ou qualquer outro problema de ordem tecnológica ou elétrica, o estudante deverá 
entrar em contato com a professora via e-mail, quando possível, para redimensionamento 
das atividades. A frequência será computada por meio do acesso à sala virtual e realização 
do proposto. 
 

FORMA TIPO CRITÉRIOS NOTA/ 
PESO 

Avaliação 1: análise 
crítica de artigo científico e 
apresentação do mesmo 
ao grande grupo. 

Individual Compreensão do tema, 
entendimento da pesquisa, análise 
critica do artigo analisado. Uso 
adequado da linguagem verbal 
escrita; clareza e objetividade; 
capacidade de síntese, análise e 
argumentação dos temas propostos 

Peso 5 

Avaliação 2: análise 

crítica de artigo científico e 
apresentação do mesmo 
ao grande grupo. 

Individual Compreensão do tema, 
entendimento da pesquisa, análise 
critica do artigo analisado. Uso 
adequado da linguagem verbal 
escrita; clareza e objetividade; 
capacidade de síntese, análise e 
argumentação dos temas propostos 

Peso 5 

 
 
7. BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA 

Observações: 1) Bibliografia adaptada ao ensino remoto; 2) A depender das 
características da turma, as referências poderão sofrer alteração. 
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 REIS, Marcelo Menezes; COELHO, Jorge. 'Confiabilidade de sistemas de transmissão de 

distribuição na presença de incertezas nos dados'. 1993. 194 f. Dissertação (Mestrado) - 

Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Tecnologico. Disponível em: 

http://www.bu.ufsc.br/teses/PEEL0166-D.pdf 

 PERRENOUD, Philippe. 10 novas competências para ensinar: convite à viagem. 
Porto Alegre: Artmed, 2000. 192 p. (Biblioteca Artmed Fundamentos da 
educação). ISBN 8573076370. Número de chamada: 371.133.2 P455d 

 SANTOS, Mauro Bittencourt dos. Academic abstracts: a genre analysis. 1995. 
Viii, 110 F. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, 
Centro de Comunicação e Expressão. Programa de Pós-Graduação em Inglês e 
Literatura Correspondente. Disponível em: 
http://www.bu.ufsc.br/teses/PLLE0121-D.pdf Número de chamada: CETD UFSC 
PLLE 0121 

 LEKI, Ilona. Academic writing: exploring processes and strategies. 2nd ed. New 
York: St. Martin's Press, c1995. xxix, 433 p. ISBN 9780312092146. Número de 
chamada: 82.085 L536a 2.ed. 

 
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 LEKI, Ilona. Academic writing: exploring processes and strategies. 2nd ed. Cambridge: 

University Press, 1998. xxix, 433 p. ISBN 9780521657686. Número de chamada: 82.085 

L536a 2.ed. 

 GARCIA, Fernando Coutinho; HONÓRIO, Luiz Carlos. Administração, metodologia, 

organizações, estratégia. Curitiba: Juruá, 2007. 247 p. ISBN 9788536217208. Número de 

chamada: 65 A238 

 PEREIRA, Júlio Cesar R. Análise de dados qualitativos: estratégias metodológicas para 

as ciências da saúde, humanas e sociais. 3. ed. São Paulo: EDUSP: FAPESP, 2001. 156 p. 

ISBN 8531405238. 

 

8. CRONOGRAMA DO SEMESTRE 

Dia Atividade Encaminhamentos 
Tipo de encontro 

Horas/aula/ 
Professor 

1 
08/03 

Terça feira 
8:00 – 
12:00 
horas 

Introdução à 
disciplina 

Fundamentos em 
Produção do 

Conhecimento 

 
Encontro remoto 
síncrono  

Profa Patrícia 
4 h/a 

síncrono 

2 
08/03 

Terça feira 
(13:30 – 

17:30 
horas) 

 

Produção do 
conhecimento 

Encontro assíncrono 
(leituras selecionadas 
e/ou trechos de vídeos 
disponíveis 
publicamente na 
plataforma youtube – 
youtube.com; 
resenhas, fichamentos, 
etc) 

Profa Patrícia 
4 h/a 

assíncrono 

3 
15/03 

Terça feira 
8:00 – 

Teoria da Ciência 
 A metodologia do 

trabalho científico e 
Técnicas de pesquisa 

Encontro remoto 
síncrono  

Profa Patrícia 
4 h/a síncrono  

http://www.bu.ufsc.br/teses/PEEL0166-D.pdf
http://www.bu.ufsc.br/teses/PLLE0121-D.pdf
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12:00 
horas 

4 
15/03 

Terça feira 
Terça feira 

(13:30 – 
17:30 
horas 

Trabalho científico Encontro remoto 
assíncrono 
(leituras selecionadas 
e/ou trechos de vídeos 
disponíveis 
publicamente na 
plataforma youtube – 
youtube.com; 
resenhas, fichamentos, 
etc) 

Profa Patrícia 
4 h/a assíncrono 

5 
22/03 

Terça feira 
8:00 – 
12:00 
horas 

Como elaborar 
projetos de pesquisa: 

teoria e prática e 
Como escrever artigo 

científico 

Encontro remoto 
síncrono  

Profa Patrícia 
4 h/a síncrono  

6 
22/03 

Terça feira 
Terça feira 

(13:30 – 
16:30 
horas 

Projeto de pesquisa Encontro remoto 
assíncrono 
(leituras selecionadas 
e/ou trechos de vídeos 
disponíveis 
publicamente na 
plataforma youtube – 
youtube.com; 
resenhas, fichamentos, 
etc) 

Profa Patrícia 
3 h/a assíncrono 

7 
29/03 

Terça feira 
8:00 – 
12:00 
horas 

Bases de dados 
(Medline, BIREME, 
PubMed, outras)  
 
Regras da ABNT: 
referências, citações 
e Regras Vancouver: 
referências, citações 

Encontro remoto 
síncrono  

Profa Patrícia 
4  h/a síncrono  

7 

29/03 
Terça feira 
Terça feira 

(13:30 – 
16:30 
horas 

Normatização de 
produção científica 

Encontro remoto 
assíncrono 
(leituras selecionadas 
e/ou trechos de vídeos 
disponíveis 
publicamente na 
plataforma youtube – 
youtube.com; 
resenhas, fichamentos, 
etc) 

Profa Patrícia 
3 h/a assíncrono 

9 

05/04 
Terça feira 

8:00 – 
12:00 
horas 

Recursos em busca 
de artigos científicos 
capacitação do 
gerenciador de 
referências  

Encontro remoto 
síncrono  

Profa Patricia 
4  h/a síncrono  
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10 
05/04 

Terça feira 
(13:30 – 

16:30 
horas 

Gerenciador de 
referencia- medley 

Encontro remoto 
assíncrono 
(leituras selecionadas 
e/ou trechos de vídeos 
disponíveis 
publicamente na 
plataforma youtube – 
youtube.com; 
resenhas, fichamentos, 
etc) 

Profa Patrícia 
3 h/a assíncrono 

11 
12/04 

Terça feira 
8:00 – 
12:00 
horas 

Análise qualitativa  

 

Encontro remoto 
síncrono 

Profa Karina 
4  h/a síncrono 

12 
12/04 

terça feira) 
13:30 – 
16:30 

assincrono 

AVALIAÇÃO 1  
 

 

Encontro remoto 
síncrono e assíncrono 
(leituras selecionadas 
e/ou trechos de vídeos 
disponíveis 
publicamente na 
plataforma youtube – 
youtube.com; 
resenhas, fichamentos, 
etc) 

Profa PAtrícia 
3h/a assincrona 

13 
19/04 

Terça feira 
8:00 – 
12:00 
horas 

síncrono 
 
 

Análise quantitativa Encontro remoto 
síncrono e assíncrono 
(leituras selecionadas 
e/ou trechos de vídeos 
disponíveis 
publicamente na 
plataforma youtube – 
youtube.com; 
resenhas, fichamentos, 
etc) 

Profa  Profa 
Karina 
4 h/a síncrono 
 

14 
26/04 

Terça feira 
8:00 – 
12:00 
horas 

 
Endonot         
 

Encontro remoto 
síncrono 

Profa PAtrícia 
4h/a síncrono 

15 
02/05 

(terça feira 
08:00 – 
12:00  

 

13:30 – 

AVALIAÇÃO 2 
Finalização e 
avaliação da 
disciplina 

Encontro remoto 
síncrono  
 
 
  

Profa PAtrícia 
8h/a síncrono  
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17:30  
 

 

. 

 

 

 

 

                     Profa  Dra Karina Mary de Paiva                      Profa  Dra Patrícia Haas 
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