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CÓDIGO
 

DISCIPLINA 

NUT006 METODOLOGIA DA PESQUISA 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

54h 1º 

 

EMENTA 

Características do método científico. Introdução à investigação científica na área da 

nutrição. Planejamento, organização e sistematização de protocolos de pesquisa. 

Métodos de leitura, interpretação e análise de artigos científicos. Identificação dos 

diferentes métodos de investigação científica nas ciências da saúde. Etapas da 

investigação científica. Estrutura de projetos científicos, pesquisa bibliográfica e 

sistematização, uso de ferramentas de planejamento. 

 

OBJETIVOS 

• Promover capacitação técnica e didática para a vida acadêmica, desenvolvendo 

habilidades quanto ao estudo da ciência e à elaboração de trabalhos acadêmicos. 

• Levar o aluno a compreender os conceitos básicos sobre a ciência, o método 

científico para elaboração de textos e pesquisa obedecendo às recomendações da 

ABNT. 

• Despertar no aluno desde o começo do curso, o interesse pela pesquisa e, assim, 

educá-lo a pensar e raciocinar de forma crítica. 

• Habilitar o aluno para a leitura crítica da realidade e a produção do conhecimento. 

• Instrumentalizar o aluno para que, a partir do estudo, possam elaborar trabalhos 

acadêmicos inseridos nas normas técnicas, permitindo-lhes assim assumir um 

comportamento científico, para que sejam capazes de produzir textos por meio da 

pesquisa. 
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PERFIL DO EGRESSO 

O nutricionista formado pela FAT terá um perfil inovador e crítico  capaz de atuar na 

promoção, manutenção e recuperação da saúde e prevenção de doenças, em especial  a 

população em que se insere, visando à segurança alimentar e nutricional de indivíduos e 

coletividade, através  da atenção dietética. A  formação generalista, humanista, ética, 

inovadora  e crítica está baseada na reflexão sobre a realidade política, econômica, 

social,  cultural em que se insere esse profissional, comprometido e integrado com as 

áreas do conhecimento da ciência da saúde e da nutrição. 

 

CONTEÚDO PROGRAMATICO 

 Ciência. Tipos de conhecimentos. Características do método científico. Métodos de 

leitura, interpretação e análise de artigos científicos. Introdução à investigação científica 

na área da nutrição. Bases Indexadas. Planejamento, organização e sistematização de 

protocolos de pesquisa. Pesquisa bibliográfica e sistematização. Fichamento. Identificação 

dos diferentes métodos de investigação científica nas ciências da saúde. Etapas da 

investigação científica. Estrutura de projetos científicos. Uso de ferramentas de 

planejamento. Relatório. Resenha. Resumo. Artigo Científico. ABNT. Referências. 

Formatação do trabalho científico. 

 

METODOLOGIA 

• Aulas expositivas dialogadas  com recursos audiovisuais. 

• Aulas práticas (leitura e interpretação de textos; atividades com uso das normas da 

ABNT.) 

• Técnicas de discussão, apresentação em grupo e debates sobre a ciência e o 

campo da Nutrição. 

Nesta disciplina os alunos terão a oportunidade de colocar em prática os ensinamentos 

teóricos sobre a elaboração de trabalhos acadêmicos, realizando a confecção de: 

resumos, resenhas, fichamentos, projetos de pesquisa e artigo científico com o intuito de 

desenvolver a autonomia dos mesmos no que diz respeito à produção acadêmica. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será processual e contínua tomando por base o desenvolvimento gradual e 

qualitativo do aluno. 

Avaliação I 

Elaboração de atividades acadêmicas: Valor 4,0 

� Resumo 
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� Resenha 

� Fichamento 

� Referências 

� Estudo e produção de textos 

Avaliação escrita individual: Valor – 6,0   

Avaliação II 

 Elaboração dos elementos do Projeto de Pesquisa – Valor – 6,0   

Apresentação da desconstrução de  Artigo Científico – Valor – 4,0 
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COLEGIADO DO CURSO DE NUTRIÇÃO 

 


