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Caro cursista,

A disciplina Metodologia de Pesquisa é bastante interessante e tem relação com todas as 
disciplinas do curso de Especialização em Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva. Embora possa parecer complexa, você verá que a metodologia de pesquisa não é 
algo tão difícil e complicado. Basta fazer as leituras e atividades propostas em cada uma das 
disciplinas – D04, D06 e D08. Ao final, você terá construído o projeto de pesquisa, que será a 
estrutura para a redação do Trabalho de Conclusão de Curso, denominado Monografia.

Cada uma das disciplinas de Metodologia de Pesquisa (I [D04], II [D06] e III [D08]) terá 
duas semanas com agendas e atividades. Essa organização favorecerá o seu amadurecimento 
e a construção do conhecimento para a realização de atividades de pesquisa, redação do pro-
jeto de pesquisa e, posteriormente, a Monografia. Essas atividades ocorrerão em momentos 
diferentes do curso.
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Ao final da disciplina Metodologia de Pesquisa III (D08), você terá contato com o seu 
orientador, que irá acompanha-lo para que possa, a partir do seu projeto e dos dados empíricos 
coletados, dar andamento e concluir a sua Monografia.

No decorrer das disciplinas do curso é importante ficar atento aos temas, aos textos lidos, 
às discussões realizadas, pois esses conteúdos serão úteis para a construção do seu Projeto de 
Pesquisa. Esses procedimentos oferecerão dicas valiosas para a pesquisa que você irá realizar 
e para a redação da sua Monografia. É fundamental ter em mente a importância do trabalho 
colaborativo e a troca de informações entre os colegas de grupo, do próprio curso e do seu 
local de trabalho. Assim, você poderá ajudar seus colegas com dicas e sugestões de textos e 
leituras complementares para a redação do projeto de pesquisa e da monografia.

Ao término de cada disciplina de Metodologia de Pesquisa você deverá entregar um 
trabalho final. É importante que você saiba que cada um desses trabalhos terá continuidade a 
cada disciplina – de pré-projeto até tomar a forma de projeto de pesquisa. Esses trabalhos serão 
acompanhados pelo seu tutor on-line, que fará a leitura e analisará o material para auxiliá-lo.

Assim, você terá tempo para trabalhar na construção do projeto de pesquisa. Esperamos 
dar o suporte necessário para que você consiga realizar um excelente trabalho que subsidiará 
a redação da sua monografia.

Bem-vindo à disciplina de Metodologia de Pesquisa!
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Fluxograma que mostra a disciplina Metodologia de Pesquisa e suas etapas em relação 
às outras disciplinas do curso. A disciplina tem três etapas (D 04, D 06 e D 08). A etapa 
1 (D 04) vai de 16 a 29 de julho. A etapa 2 (D 06) de 17 a 30 de setembro e a etapa 3 (D 
08) de 19 de novembro a 02 de dezembro.

Os objetivos da Etapa 1 são: diferenciar Pesquisa Científica de senso comum;  compre-
ender os possíveis tópicos de pesquisa a partir da experiência cotidiana; problematizar, 
a partir da experiência do cotidiano profissional, possíveis temas de pesquisa; compre-
ender a Ética como valor em pesquisa cientifica.

Os objetivos da Etapa 2 são: conhecer a Ética em pesquisa; identificar as questões cen-
trais (hipóteses) do estudo para delimitar o objetivo; conhecer instrumentos de pes-
quisa; conhecer as Normas Técnicas da ABNT para a redação do Trabalho Científico; 
elaborar o Pré-Projeto de pesquisa.

Os objetivos da Etapa 3 são: identificar a razoabilidade e planejar a viabilidade e/ou 
pertinência dos temas e ideias enunciadas no trabalho; conhecer formas de acesso aos 
dados empíricos;  redigir o Projeto de Pesquisa.

As disciplinas já cursadas (D 01 – Diversidade e Cultura Inclusiva, D02 – Legislação, 
Ética e Trabalho Docente e D03 – Gestão Democrática e Projeto Pedagógico) auxiliarão 
no desenvolvimento das etapas 1, 2 e 3. A disciplina D05 – PEI e Ensino colaborativo 
subsidiará as etapas 2 e 3 da disciplina. A D07 – Tecnologia Assistiva e Recursos de 
Apoio Pedagógico subsidiará a D08.


