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CIÊNCIA 

• A ciência é uma forma mais elaborada de 

conhecimento. 

• O que caracteriza algo como ciência? 

                 Método 

                 Uso da razão para se                 

   compreender o mundo 

                 A rejeição às explicações religiosas 



FILOSOFIA 

• Se diferencia das demais ciências por transitar 
pelas diferentes formas de conhecimento 
buscando uma reflexão que não se fragmente. 

 

• “Complica” todas as demais formas de 
conhecimento, pois se dedica a refletir sobre 
elas. 

 

• Se dedica principalmente ao estudo da ciência e 
ao questionamento dos métodos científicos. 



• O conhecimento imediato, que obtemos por 
meio da simples observação ou fazendo 
“testes” em casa pertence ao campo do 
senso comum. 

 

• Isso ocorre muito com as donas de casa que 
aprendem a cozinhar observando outras 
pessoas e testando as suas receitas. 

 

• Por meio dessas ações, desenvolvem um 
saber prático sobre as coisas. 



O QUE É CIÊNCIA? 

• A ciência se diferencia dos outros 
conhecimentos. 

     Como? 

 

• O cientista busca sempre conhecer 
determinados aspectos do mundo que o cerca. 

 

• Porém não faz isso de qualquer maneira. 

 

• Ele segue um MÉTODO. 



COMO O CONHECIMENTO CIENTÍFICO É PRODUZIDO? 

• Os conhecimentos científicos são produzidos a partir 
de PESQUISA. 
 

• A pesquisa, por sua vez, tem que ser embasada. 
Não se pode defender uma tese a partir do “eu 
acho”. 
 

• Existe um rigor na produção desse conhecimento que 
deve ser baseado em dados e informações, as quais 
muitas vezes não estão à disposição do público ou 
que nunca antes foram coletados. 

 

• Também tem que ser realizado em diálogo com 
outros cientistas. 



Ciência 

• Vem a ser o conjunto organizado dos 

conhecimentos relativos ao universo, 

abrangendo seus fenômenos naturais, 

ambientais e comportamentais. 



Tecnologia 

• Conjunto ordenado de conhecimentos 

científicos, técnicos, empíricos e indutivos 

empregados no desenvolvimento, na 

produção, na comercialização e na 

utilização de bens e serviços. 



• Tecnologia é um termo que envolve o conhecimento técnico e 
científico e as ferramentas, processos e materiais criados e/ou 
utilizados a partir de tal conhecimento. Dependendo do 
contexto, a tecnologia pode ser: 

 
• As ferramentas e as máquinas que ajudam a resolver problemas;  

 

• As técnicas, conhecimentos, métodos, materiais, ferramentas, e processos 
usados para resolver problemas ou ao menos facilitar a solução dos 
mesmos;  

 

• Um método ou processo de construção e trabalho (tal como a tecnologia de 
manufatura, a tecnologia de infra-estrutura ou a tecnologia espacial);  

 

• A aplicação de recursos para a resolução de problemas;  

 

• O termo tecnologia também pode ser usado para descrever o nível de 
conhecimento científico, matemático e técnico de uma determinada cultura; 

•   

• Na economia, a tecnologia é o estado atual de nosso conhecimento de 
como combinar recursos para produzir produtos desejados (e nosso 
conhecimento do que pode ser produzido).  
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 A tecnologia é, de uma forma geral, o encontro 
entre ciência e engenharia.  

 

 Sendo um termo que inclui desde as ferramentas e 
processos simples, tais como uma colher de madeira 
e a fermentação da uva, até as ferramentas e 
processos mais complexos já criados pelo ser 
humano, tal como a Estação Espacial Internacional e 
a extração de petróleo do interior do mar.  

 

 Freqüentemente, a tecnologia entra em conflito com 
algumas preocupações naturais de nossa sociedade, 
como o desemprego, a poluição e outras muitas 
questões ecológicas, políticas, filosóficas e 
sociológicas. 
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Ciência e Tecnologia 
 

 A ciência e a tecnologia sempre estiveram muito próximas uma da outra. 
Geralmente, a ciência é o estudo da natureza rigorosamente de acordo 
com o método científico.  

 

 A tecnologia, por sua vez, é a aplicação de tal conhecimento científico 
para conseguir um resultado prático. Como exemplo, a ciência pôde 
estudar o fluxo dos elétrons em uma corrente elétrica. Este conhecimento 
foi e continua sendo usado para a fabricação de produtos eletrônicos, tais 
como semicondutores, computadores e outros produtos de alta 
tecnologia. Esta relação próxima entre ciência e tecnologia contribui 
decisivamente para a crescente especialização dos ramos científicos.  

 

 Por exemplo, a física se dividiu em diversos outros ramos menores como 
a acústica e a mecânica, e estes ramos por sua vez sofreram sucessivas 
divisões.  

 

 O resultado é o surgimento de ramos científicos bem específicos e 
especialmente destinados ao aperfeiçoamento da tecnologia, de acordo 
com este quesito podemos citar a aerodinâmica, a geotecnia, a 
hidrodinâmica, a petrologia e a terramecânica. 
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Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia 

• Enquanto ciência e tecnologia são 

conhecimentos classificados em áreas 

arbitrariamente estabelecidas, a pesquisa, 

o desenvolvimento e a engenharia são 

processos que essencialmente visam à 

obtenção e à utilização desses 

conhecimentos. 



Pesquisa 

 Busca sistematizada de conhecimentos científicos 

ou tecnológicos, conforme ela se situe na área da 

ciência ou da tecnologia: 

 

 - Pesquisa Científica, pura, básica ou fundamental, 

quando não é motivada por qualquer aplicação 

prática; 

 

 - Pesquisa aplicada ou tecnológica, quando visa a 

resultados objetivos. 



PESQUISA CIENTÍFICA 

• A pesquisa científica nas áreas que 

utilizam o método experimental envolve as 

seguintes etapas: 

• Observação 

• Hipótese 

• Experiência 

• Generalização 

 



OBSERVAÇÃO     E      HIPÓTESE 

• O cientista observa determinado aspecto da realidade e a partir disso 
formula uma hipótese. 

     Correto? 

     ERRADO 
 

• A observação e a formulação de hipóteses ocorrem de maneira unificada e 
acompanham todo o processo científico. 

 

• Entretanto, ninguém faz uma bateria de experimentações em laboratório 
sem ter um objetivo e sem saber minimamente o que está fazendo. 

 

• Por isso no início dos trabalhos de pesquisa você possui apenas a 
observação e a hipótese. 

 

• Não existem explicações precisas sobre como surge a idéia de se pesquisar 
algo.  



OBSERVAÇÃO E HIPÓTESE 

• Geralmente, o cientista inicia uma pesquisa tentando 
articular o conhecimento teórico que aprendeu em 
sala de aula ou estudando por conta própria a um 
problema prático do cotidiano e/ou a objetos que 
ainda não foram estudados em sua área de 
conhecimento. 

• Por exemplo, a Gastronomia é uma ciência recente 
que surgiu da necessidade de se aplicar 
conhecimento científico das áreas de ciência de 
alimentos, nutrição, história e geografia na 
preparação e apresentação de alimentos. 

• Por isso, o Gastrônomo não é um mero leitor de 
receitas, mas uma pessoa que domina todo o 
processo de cozinha e buffet. 

 



O EXPERIMENTO 

• Mas como saber se a hipótese está correta? 

 

• Isso é possível por meio da CONFIRMAÇÃO 
DA HIPÓTESE. 

 

• No caso das ciências experimentais é por 
meio do EXPERIMENTO. 

 

• Muitas vezes ele é realizado em laboratório. 



O EXPERIMENTO 

• A experimentação seria a parte “prática” da pesquisa. 

 

• Em laboratório o cientista tenta possuir o controle sobre o objeto 
investigado. 

 

• O experimento permite ao cientista: 

 

  - Verificar os fenômenos dentro de situações por ele criadas. 

 

  - Repetição, ou seja, verificar o mesmo fenômeno várias vezes. 

 

  - Isolar partes e simplificar fenômenos do objeto observado. 

 

  - Por isso permite que exista uma investigação mais rigorosa. 



RESULTADOS DO EXPERIMENTO 

• Se os experimentos não confirmam as 

hipóteses levantadas é necessário ao 

cientista abandoná-las ou então formular 

outras hipóteses passíveis de verificação. 

 

• Se os experimentos confirmarem as 

hipóteses teremos então a  PUBLICAÇÃO 

dos resultados. 



MÉTODO CIENTÍFICO 

 

 Dispositivo ordenado, um conjunto de 

procedimentos sistemáticos que o 

pesquisador emprega para obter o 

conhecimento adequado para a resolução de 

problemas propostos. 



O que é um projeto de 

pesquisa? 



• um conjunto único de atividades 

coordenadas, com pontos de início e 

fim definidos, executados por um 

indivíduo ou uma organização, para 

atender a objetivos específicos dentro 

de um prazo, custo e parâmetros de 

desempenho definidos. 



Os atributos de um projeto: 

• Propósito único, 

• Temporário, 

• Necessitar de recursos,  

• Necessitar de financiador, 

• Necessitar de cliente, 

• Envolve incertezas. 



Um projeto está sujeito a uma tripla 

limitação: 

• De escopo; 

• De prazo; 

• E de custos. 



INVESTIGAÇÃO 
▼ 

 
CIENTÍFICA 

 

DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO 

 

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL 

 

▼ 

 

PROJETO DE PESQUISA 

  



PROJETO DE PESQUISA 

 

1 - Capa 

2 - Folho de Rosto 

3 - Sumário 

4 - Introdução 

5 - Formulação do problema e hipóteses 

6 - Justificativa 

7 - Objetivos 

8 - Revisão teórica ou revisão de literatura 

9 - Metodologia 

10 - Cronograma 

11 - Levantamento de recursos materiais necessários. 

12 - Bibliografia 

13 - Anexos (se for o caso) 

 



PROJETO DE PESQUISA (fases) 

 

 

A) Escolha do tema 

  - Interesse; 

  - limitações do ENG./pesquisador; 

  - Importância (significação) do tema escolhido; 

  - Abrangência do tema (evitar temas amplos); 

  - Tempo e recursos disponíveis; 

  - Material de consulta e dados necessários  

  (fontes primárias e secundárias) 

 



B) Formulação do Problema: 

  

 Mola propulsora do trabalho de pesquisa - 

orienta a busca de documentos, instrumentos 

(técnicas) e materiais; 

 

 Levantamento de um problema a ser 

respondido através de uma hipótese, 

confirmada ou negada pelo trabalho de 

pesquisa; 

 



Exemplo: 

 

Tema: Perda de desempenho térmico em 

tubulações 

 

Problema: Perda de Calor por corrosão interna 

das tubulações 

 



C) Hipótese: 

 

 Hipótese = Suposição 

 

 Afirmação categórica (suposição) que tente 

responder ao problema levantado. 

 

 Ex: seleção de novo material da tubulação 

       reparo através da utilização de      

  soldagem 

 



D) Justificativa: 

 

 O convencimento de que o trabalho de 

pesquisa é fundamental de ser efetivado. 

 

 Cuidado: justificar a escolha do tema, não 

a hipótese levantada. 

 



E) Objetivos: 

 

 O que se quer atingir com a realização do 

trabalho. 

 

 Gerais e os Específicos. 

 



F) Levantamento ou Revisão de Literatura (Estudos 

exploratórios) 

 

Localização e obtenção de fontes 

 

Determinar os locais de coleta 

 

Aquisição e registro de documentos 

 

Organização - no nível geral do tema 

   - no nível específico 

 



G) Metodologia: 

 

 Explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de 

toda ação desenvolvida no trabalho de pesquisa 

para a coleta, análise e interpretação dos dados; 

 

  - Sujeitos 

  - Instrumentos (Tipo de pesquisa, técnica,  

  material usado) 

  - Procedimentos 

 



H) Cronograma 

 

I) Levantamento de recursos materiais necessários: 

 - Material permanente 

 - Material de consumo 

 - Pessoal 

 

J) Bibliografia 

 

K) Anexos (se for o caso) 

 



RELATÓRIO DE PESQUISA 

 
1 - Capa 

2 - Folha de rosto 

3 - Sumário 

4 - Listas (ilustrações, gravuras, símbolos, tabelas, figuras) 

5 - Resumo 

6 - Introdução 

7 - Fundamentação Teórica 

8 - Metodologia 

9 - Análise e interpretação dos dados 

10 - Conclusão 

11 - Referências Bibliográficas 

12 - Anexos 

 
 



1 - Capa 

2 - Folha de rosto 

3 - Dedicatória 

4 - Agradecimentos 

5 - Epígrafe 

6 - Sumário 

7 - Listas 

8 - Resumo 

9 – Introdução 

10 - Metodologia 

11 - Fundamentação teórica(revisão de literatura) 

12 - Análise e interpretação dos dados 

13 - Conclusão 

14 - Referências Bibliográficas 

15 - Anexos 

 

 

MONOGRAFIA 



Artigo Científico 

 

 1 - Titulo 

 2 - Resumo 

 3 - Introdução 

 4 - Desenvolvimento: 

  -Fundamentação Teórica 

  -Metodologia 

 5 - Resultados 

 6 - Análise e Discussões 

 7 - Conclusão 

 8 - Referências Bibliográficas 

 

 



Introdução 

 

 

 Citar o tema-assunto e as partes do desenvolvimento; 

 

 Mostrar a importância e justificar a escolha; 

 

 Definir termos e apresentar os objetivos do trabalho;  

 

 O que é e como será desenvolvido o tema. 

 

 

 



Características 
 

• Adaptação e criatividade; 

 

• Linguagem informativa e técnica: 

  - impessoalidade 

  - objetividade 

  - clareza 

  - coerência 

   

• Apresentação gráfica: normas metodológicas e 
estéticas: simplicidade / comunicação fluente / clareza. 

 



Execução de um projeto de 

pesquisa 

• Aplicação de conhecimentos, habilidades 

e técnicas. 

 

• Objetivos: projetar atividades que visem 

atingir ou exceder as expectativas das 

partes envolvidas. 



Divida um projeto em fases! 

• Por que?  

 

 



• Obter um melhor controle do plano de 

trabalho [cronograma], 

 

 

• permite o estabelecimento de um 

cronograma realista, 

 



Revisões e avaliações devem 

ocorrer após cada fase! 

 

 

• Por que? 



Para avaliar cronograma, referências, resultados 

experimentais 

 
• o progresso do projeto, 

 

•  possibilidade de sucesso, e 

 

• continuidade na sequência com as metas 

programadas. 

 



As fases ou etapas de um projeto 

podem ser as seguintes: 



Etapas de um projeto: 

• Etapa 1: Iniciação do projeto  

• Etapa 2:  Plano do projeto: definição do  
    escopo 

• Etapa 3: Plano do projeto: definição do prazo 

• Etapa 4: Plano do projeto: definição dos  
   custos e riscos 

• Etapa 5: Organização do projeto 

• Etapa 6: Controle do projeto 

• Etapa 7: Encerramento do projeto 



Etapa 1: Iniciação do projeto  

 

• Definir conceitualmente como atender à 

demanda  da necessidade/oportunidade; 

• Avaliar as alternativas; 

• Identificar as tecnologias essenciais e as 

acessórias de cada alternativa viável; 

• Selecionar a melhor alternativa para o projeto; 

• Elaborar estudo de viabilidade e justificativa. 



Etapa 2:  Plano do projeto: definição 

do escopo 

• Definir as metas; 

 

• Definir os objetivos do projeto; 

 

• Elaborar a estrutura analítica do projeto 

 



Etapa 3: Plano do projeto: definição do prazo 

• Identificar as atividades e os pacotes de 
atividades, 

• Seqüenciar as atividades, 

• Estimar a duração das atividades, 

• Alocar os recursos humanos necessários, 

• Analisar a interdependência e estimar a 
duração total do projeto, 

• Estabelecer os marcos do projeto, 

• Visão geral da evolução do projeto, 

• Acompanhamento. 



Etapa 4: Plano do projeto: definição 

dos custos e riscos 

 
• Estimativa de custos: investimento/operação 

• Estabelecer os marcos de controle financeiro 

do projeto; 

• Identificar os riscos: avaliação da probabilidade 

de ocorrência do risco e seu impacto no projeto 

• Desenvolver resposta ao risco 



Etapa 5: Organização do projeto 

• Montar a equipe do projeto 

• Detalhar os requisitos dos produtos do 

projeto; 

• Negociar e alocar os pacotes de trabalho 

• Selecionar e contratar fornecedores 



Etapa 6: Controle do projeto 

• Controle do escopo 

• Controle de mudança do escopo 

• Controle de prazo 

• Controle de mudança de prazo 

• Controle de custo 

• Controle de mudança de custo 

• Controle da qualidade 

• Avaliação de desempenho e tendências 

• Relatório de desempenho 



Etapa 7: Encerramento do projeto 

• Instalações dos produtos 

• Encerramentos de contratos 

• Consolidação da documentação do 

projeto 

• Início das operações rotineiras. 

 



TIPOS DE PESQUISA 

 

 

1. Pesquisa Bibliográfica 

 

 Levantamento, seleção e documentação de 

toda bibliografia já publicada sobre o assunto 

que está sendo pesquisado. 

 



2. Pesquisa Experimental 

 

 Demonstrar como e porque um 
determinado fenômeno é produzido. 

 

 Refazer as condições de um fato a ser 
estudado, para observá-lo sob controle, 
entendendo seus mecanismos de 
funcionamento e posterior manipulação. 

 



3. Pesquisa Descritiva: 

 

 Observar, registrar e ordenar dados, sem 
manipulá-los; 

 

 Descobrir a freqüência com que ocorre um fato, 
sua natureza, características, causa, relações; 

 

 Para coletar dados: entrevista, formulário, 
questionário, teste, observação. 

 

 



• Pesquisa descritiva: classificar, explicar 

e interpretar os fatos que ocorrem; 

 

 

• Pesquisa experimental: demonstrar o 

modo ou as causas pelas quais um fato é 

produzido 

 



A) Pesquisa Documental ou de Gabinete 

 

 Recolher, analisar e interpretar as 
contribuições teóricas já existentes; 

 

 Fontes escritas e não escritas (fotografias, 
gravações, rádio, televisão, desenhos, 
pinturas, canções, objetos de arte, 
folclore...) 

 



B) Pesquisa de Campo 

 

 Observar e coletar os dados “in loco”; 

 

 Contato direto com o fato, sem a 

interferência do pesquisador, os dados 

são observados e coletados tal como 

ocorrem espontaneamente; 

 

 



C) Pesquisa de Opinião 

 

 Saber atitudes, pontos de vista e preferências - 
tomada de decisão. 

 

 

D) Estudo de Caso 

 

    Levantar e conhecer em detalhes sobre a empresa 
alvo de estudo.Sua história, produtos, mercado, 
faturamento, quadro funcional,e sobre o tema da 
pesquisa. 

 



Pesquisa e ética 

 

 Pesquisa é uma atividade social 

 

 Pesquisadores éticos: 

  - Não roubam, plagiando resultados; 

  - Não mentem, adulterando ou inventando 

   fontes e resultados; 

  - Não encobrem objeções e limitações; 

  - Não dificultam ou simplificam demasiado; 

 



 “Citar a fonte de pesquisa é acima de tudo 

respeito por quem estudou, para deixar uma 

contribuição importante para quem está 

precisando estudar.” (BUENO, 2004). 

 



INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

1. Questionário 

  - Linguagem 

  - Pré-teste 

  - Síntese 

 

 Conteúdo: 

  - Introdução 

  - Dados do respondente (se necessário) 

 


