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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA MECATRÔNICA  

Disciplina: Metodologia Científica Período: 1º Currículo: 2010 

Docente Responsável: Fábio Rodrigo Leite Unidade Acadêmica: DTECH 
Pré-requisito: ----- Correquisito: ----- 

C.H. Total: 36 C.H. Prática: 00 C.H. Teórica: 36  Grau: Bacharelado Ano: 2021  Semestre: 2º 

C.H. Síncrona: 26 C.H. Assíncrona: 10 
EMENTA 

O fazer científico e a reflexão filosófica. Diretrizes para leitura, compreensão e formatação de textos científicos. 
Tipos de textos e normatização ABNT. Noções fundamentais do fazer científico: método, justificação, objetividade, 
intersubjetividade. O problema da indução e o método hipotético-dedutivo. Realismo e antirrealismo. Progresso, 
incomensurabilidade e historicidade. Ciência: objetivos, alcance, limitações. Demarcação: ciência versus 
pseudociência. 

OBJETIVOS 
Conhecer e compreender os tipos de trabalhos científicos e os aspectos fundamentais que orientam a sua 
produção. Compreender e problematizar perspectivas e princípios implicados no processo de investigação 
científica. Problematizar a noção de progresso da ciência sob a ótica da epistemologia e  da história da ciência. 
Refletir sobre os objetivos, alcance e limitações da produção científica.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Introdução: pensamento mágico versus pensamento científico; 
2. Breve história da ciência e do método científico: 

2.1. Pressupostos metodológicos: 
2.1.1. A dialética de Platão; 
2.1.2. A indução em Aristóteles. 

2.2. A visão de mundo antiga e a crise da ciência nos séculos XVI e XVII; 
2.3. Implicações metodológicas: 

2.3.1. O indutivismo experimentalista de Francis Bacon; 
2.3.2. Critérios causais e o método indutivo segundo John Stuart Mill; 
2.3.3. O matematismo de Galileu Galilei; 
2.3.4. O método dedutivo: análise e síntese em René Descartes; 

3. A natureza do conhecimento científico: 
3.1. A teoria falsificacionista de Karl Popper; 
3.2. A estrutura das revoluções científicas conforme Thomas Kuhn. 

4. A pesquisa científica: 
4.1. O modus operandi acadêmico; 
4.2. Normalização de trabalhos acadêmicos. 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Trata-se de um curso eminentemente teórico, organizado a partir de aulas expositivas ministradas remotamente, 
as quais dividir-se-ão em síncronas (duas aulas semanais, não gravadas) e assíncronas (uma aula semanal, gravada). 
As atividades síncronas serão compostas de uma introdução teórica ao tópico, ao passo que as assíncronas, de um 
aprofundamento seu. Utilizaremos, como plataformas midiáticas; [a] o Google Meet, para as aulas síncronas; [b] o 
Google Drive, onde serão disponibilizadas as aulas assíncronas; [c] o Portal Didático, no qual serão inseridos 
informações gerais, links para as aulas síncronas e assíncronas, excertos das bibliografias básica e complementar, 
os slides das aulas síncronas (quando for o caso), os questionários e a avaliação a serem realizados em datas 
previamente estipuladas. No geral, nenhum dispositivo extraordinário, além daqueles que permitem o acesso a 
essas três plataformas, será exigido. 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
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A nota final será constituída pela soma do resultado de dois questionários (cada qual com valor de vinte pontos), 
perfazendo um total de 40% da nota final, mais o resultado de duas provas individuais (cada qual com valor de 30 
pontos), responsável pelos 60% restantes da nota final. Os questionários e as provas serão respondidos de modo 
assíncrono, de sorte que os primeiros ficarão abertos por cinco dias e, as segundas, por, no máximo, 24 horas. 
Disponibilizados ao longo do semestre, os questionários e as provas servirão igualmente como registro de 
frequência*. 

Ademais, prevê-se uma prova substitutiva individual (optativa) ao final do curso (nos mesmos moldes e com o 
mesmo valor que as duas provas mencionadas no parágrafo anterior, abrangendo todo o conteúdo da disciplina), 
a qual substituirá, caso sua nota seja superior, a menor nota dentre as obtidas nas provas normais. 

* O registro da frequência do discente será computado mediante o conjunto das avaliações (questionários + 
provas), de modo que o discente que não realizar 75% destas será reprovado por infrequência. 
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