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DISCIPLINA
CÓDIGO / TURMA

HH790A

NOME

METODOLOGIA E TÉCNICAS DE PESQUISA

PRÉ-REQUISITOS

AA 475
CARGA HORÁRIA: (Nº DE HORAS POR SEMANA)
TEORIA 02
PRÁTICA 00
ATIVIDADE À DISTÂNCIA:

LAORATÓRIO 00
ORIENTAÇÃO 00
HORAS AULA EM SALA 02

ESTUDO 02

CRÉDITOS:

02
HORÁRIO:

Segunda-feira: 19h00 às 21h00
PROFESSOR (A) RESPONSÁVEL

CONTATO:

Profa. Cristina Meneguello

cmeneguello@uol.com.br

PED: I (

) ou II (

)

PAD

EMENTA

Do senso comum ao conhecimento científico. A neutralidade e a objetividade científicas. A
questão da teoria e da prática. A importância da teoria e do método na pesquisa científica.
Métodos de trabalho.
PROGRAMA

O objetivo desta disciplina, específica para o último ano da graduação em Arquitetura e
Urbanismo (6° ano), é propiciar ao aluno instrumental metodológico – ferramentas de
pesquisa e análise de dados coletados, apresentação de resultados e preparação de memorial
– bem como propiciar reflexão crítica que contribua para o
estabelecimento/desenvolvimento do tema do TFG.
PLANO DE DESENVOLVIMENTO

A proposta de trabalho para o semestre consiste:
1) na leitura e discussão de quatro temas que podem, direta ou transversalmente, embasar a
preparação do TFG, que atravessem temas como Espaço Público, Habitação, Revitalização,

Percepção Urbana etc. Para cada um desses temas será discutida uma bibliografia de base e
exemplos de projetos (referência).
2) leitura e discussão de cada um dos memoriais sendo preparados pela classe, nos moldes
de um leitor e um crítico para cada texto (essa dinâmica será explicada no primeiro dia de
aula)
BIBLIOGRAFIA

Os textos-base, evidentemente, não esgotam as possibilidades de abordagem ao tema em questão,
funcionando na dinâmica do curso para o início dos debates. Bibliografia específica será
fornecida no início do semestre letivo.
FORMAS DE AVALIAÇÃO

Consistirá de dois momentos diferentes:
1) trabalho em dupla: indicação de um projeto de referência (bem como disponibilização do
mesmo na página do TELEDUC) para cada um dos quatro temas desenvolvidos em curso.
trabalho individual: apresentação final do memorial, justificado e balizado pela discussão
bibliográfica e pelo levantamento das fontes de pesquisa.
HORÁRIO DE ATENDIMENTO A ALUNOS

