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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 

 

Objetivo Geral: 

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

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

 

Objetivos Específicos:  

 Desenvolver no estudante universitário a visão da importância da leitura no meio universitário 

e organização da vida de estudo. 

 Estimular o pensamento crítico frente à análise e elaboração de trabalhos acadêmicos  

 Debater o conhecimento na perspectiva do senso comum, da religião, da ciência e da 

filosofia. 

 Estimular a produção de conhecimentos científicos proporcionando condições para que o 
aluno produza conhecimentos científicos de forma teórica e prática, alicerçando em 
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argumentos coerentes e definições precisas, configurando num projeto de pesquisa, e artigo 
científico. 

 

PERFIL DO EGRESSO 
O nutricionista a ser habilitado pela Faculdade Anísio Teixeira de Feira de Santana (FAT) terá uma 

formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, com formação técnico-científica no que se refere ao 

conhecimento dos alimentos e da Nutrição, de forma a ser qualificado para o exercício de planejar, 

executar e avaliar nutricionalmente o indivíduo trabalhando junto à equipe na prevenção e/ou tratamento de 

indivíduos através da alimentação.  

Entendendo a evolução da sociedade e do padrão alimentar, na transformação do perfil nutricional. 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

INTRODUÇÃO À DISCIPLINA 

 Métodos e técnicas de estudo.  

 Utilizar os métodos e técnicas de estudo individual e de grupo necessários à compreensão e 
análise de textos escritos.  

 O ato de ler - reflexão;  

 Análise textual, temática e interpretativa;  

 Senso comum e atitude científica (tipos de conhecimento) 

 A Pesquisa na Nutrição (ética, importância e desafios) 
 
TRABALHOS CIENTÍFICOS 
 

 Identificar e caracterizar as diferentes formas de trabalho científico.  

 Estrutura do trabalho acadêmico (resumo, resenha, fichamento, projeto de pesquisa, artigo, 
ensaio). 

 Normas da ABNT: Trabalhos acadêmicos, referências, citações, artigo. 

 A Pesquisa Bibliográfica/ A  internet como fonte de pesquisa. 

 Processo de elaboração:  a escolha do tema, o recorte, a seleção bibliográfica, o processo de 
estudo 

 Coleta e interpretação dos dados da pesquisa apresentação dos resultados – a construção do 
texto 

 Aspectos éticos na pesquisa.  
 
 
ATIVIDADES ACADÊMICAS 
 

 Seminário 

 Palestra 

 Mesa Redonda 

 Painel 

 Congresso 
 

 

 

METODOLOGIA 
 

As aulas serão expositivas e dialogadas, durante as mesmas serão realizadas 
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leituras e discussões de textos,seminários e debates sobre a ciência e o campo da 

Nutrição. Nesta disciplina os alunos terão a oportunidade de colocar em prática 

os ensinamento 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 
 Resenha 
 Fichamento 
 Referências 
 
Avaliação Escrita Individual – Valor - 6,0 
 
Avaliação  II  
 
Elaboração do projeto de Pesquisa:  Valor – 10,0   
 
Avaliação III 
 
Apresentação do Projeto de Pesquisa – Valor – 10,0  
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______. NBR 6023: Informação e documentação – Referências – Elaboração. Rio de Janeiro, 2002 .  
______. NBR 6024: Informação e documentação  –  Numeração progressiva das seções de um  
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Janeiro, 2002. 6p. 

 
ANTUNES, Celso. Manual de técnicas de dinâmicas de grupo de sensibilização de 
ludopedagogia. 22. ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 190p. 
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