
AVISO
Os slides abaixo foram disponibilizados exclusivamente para
estudo e pesquisa dos alunos da disciplina Evolução da Física
(UFABC) e demais interessados no tema.

O conteúdo dos slides é baseado nos textos recomendados
pelo professor. Em alguns dos slides, são citados trechos
integrais dos textos.

A reprodução ou utilização dos slides para quaisquer outros fins
sem a devida autorização é PROIBIDA, estando sujeitas à
acusação de plágio e a eventuais medidas jurídicas.

Utilizem de forma consciente a informação e promovam sempre
uma boa prática de estudo e pesquisa.

Prof. Dr. Breno Arsioli Moura

Centro de Ciências Naturais e Humanas – CCNH

Universidade Federal do ABC – UFABC

breno.moura@ufabc.edu.br
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Aula 04

■ Metodologia

■ Exequibilidade

■ Implicações

■ Resultados esperados
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Metodologia

■ Nesta parte, descrevem-se os procedimentos a serem seguidos na 
realização da pesquisa. 

■ Sua organização varia de acordo com as peculiaridades de cada 
pesquisa. 

■ Requer-se, no entanto, a apresentação de informações acerca de 
alguns aspectos:

– Tipos de pesquisa

– População e amostra

– Coleta de dados

– Análise de dados
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Metodologia

■ Responde a questões: 

– Como?

– Com que?

– Onde?

– Quanto?
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METODOLOGIA PROBLEMAJUSTIFICATIVA

O objetivo aponta o caminho. A metodologia É o caminho

OBJETIVO



Metodologia

■ Tipo de pesquisa

■ Deve-se esclarecer se a pesquisa é de natureza exploratória, 
descritiva ou explicativa. 

■ Convém, ainda, esclarecer acerca do tipo de delineamento a 
ser adotado (pesquisa experimental, levantamento, estudo 
de caso, pesquisa bibliográfica etc.)

Tudo isso é muito peculiar e depende

da natureza da cada pesquisa
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Metodologia

■ População e amostra

■ Envolve informações acerca do universo a ser estudado, da 
extensão da amostra e da maneira como será selecionada.

■ Fundamental para delimitar o objeto de estudo.

■ Considere a necessidade de passar pelo crivo de comitês de 
ética e de pesquisa.
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Metodologia

■ Coleta de dados

■ Envolve a descrição das técnicas a serem utilizadas para 
coleta de dados. 

■ Modelos de questionários, testes ou escalas deverão ser 
incluídos, quando for o caso. 

■ Quando a pesquisa envolver técnicas de entrevista ou de 
observação, deverão ser incluídos nesta parte também os 
roteiros a serem seguidos.
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Metodologia 

Para a Coleta de dados procure ter clareza sobre:

– O que coletar

■ Que informações são necessárias para testar as hipóteses?

– Com quem coletar

■ Seleção das unidades de coleta (quem são os indivíduos, 
locais, amostras, etc)

– Como coletar

■ Métodos de coleta (materiais, entrevistas, questionários, 
diários de campo…)
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Metodologia

■ Análise dos dados

■ Envolve a descrição dos procedimentos a serem adotados tanto 
para análise quantitativa (p. ex.: testes de hipótese, testes de 
correlação) quanto qualitativa (p. ex.: análise de conteúdo, 
análise de discurso).
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Metodologia 
Para a Organização e análise de dados considere:

– Estabelecimento de categorias: 

■ positivo-negativo, sim-não, acima de-abaixo de, etc

– Tabulação

– Estatística

A análise corresponde à procura do sentido, interpretação do 
significado das respostas e dos dados coletados. 
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Metodologia
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Metodologia

25 minutos para pensar na metodologia.

Tipo

Amostra

Coleta de dados

Análise de dados
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Exequibilidade

■ A exequibilidade envolve descrever as etapas da pesquisa e 
explicitar como ela pode ser realizada naquele período 
determinado.

■ Quase sempre, as pesquisas tem prazo para acabar, portanto, 
definir seu cronograma é etapa fundamental.
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METODOLOGIA PROBLEMAJUSTIFICATIVA

OBJETIVO

CRONOGRAMA



Exequibilidade
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Diagrama de Gannt



Exequibilidade

10 minutos para pensar na exequibilidade/cronograma
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Implicações e resultados

■ As implicações e resultados envolvem pensar sobre o que a 
sua pesquisa pode trazer.

– Há algo novo? O que?

– É uma reinterpretação? Do que?

– Há benefícios? Quais?
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METODOLOGIA PROBLEMAJUSTIFICATIVA

OBJETIVO

CRONOGRAMA

RESULTADOS



Implicações e resultados

■ A descrição de resultados envolve, em grande parte, a 
reflexão sobre hipóteses que sua pesquisa possui.

– Que resultados você espera?

– Por que você espera esses resultados?

– O que de pesquisas anteriores baliza esses resultados?

– O que esses resultados podem trazer?
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Implicações e resultados

15 minutos para pensar sobre os resultados.
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Tarefas

■ Para 17/07:

– Metodologia

– Cronograma

– Resultados esperados
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