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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO SÓCIO - ECONÔMICO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

 

    PROGRAMA 
 

EMENTA: Pesquisa e teoria. Tipos de pesquisa: estudos exploratórios, estudos descritivos, estudos aplicados, estudos que 

verificam hipóteses causas. Planejamento da pesquisa: revisão bibliográfica, delimitação do problema, formulação de 

hipóteses, definição de metodologia. Relatório da pesquisa: estrutura, estilo de redação, refereciamento bibliográfico. Coleta de 

dados: aplicação de questionários, uso de dados secundários. Tabulação, análise e interpretação de dados. Principais fontes de 

informação estatística sobre economia brasileira. 

 

l. Identificação da Disciplina 

   Código             : CNM 1365 

   Nome               : Técnicas de Pesquisa em Economia 

   Nº de Créditos  : 04 

   Carga Horária  : 60 Horas/Aula 

 

2. Identificação da Oferta: A disciplina é oferecida somente para o Curso de Ciências Econômicas 

 

3. Objetivos da Disciplina 

   A disciplina tem por objetivo informar e capacitar os alunos sobre como proceder para, utilizando o instrumental teórico de 

ciências econômicas e o domínio dos métodos auxiliares proporcionados ao longo do curso, tomar a iniciativa, desenvolver e 

apresentar trabalhos de investigação científica na área de economia. Como resultado final da disciplina, o aluno deverá 

elaborar, com sucesso e observando todas as normas de apresentação de trabalhos científicos, o projeto para a disciplina 

"Monografia". 

 

4. Conteúdo Programático 

   4.l. Conceituações e planejamento de pesquisa 

      . o processo de investigação científica 

      . a pesquisa em economia 

      . a escolha e delimitação do tema de pesquisa 

      . o planejamento da pesquisa 

   4.2. Etapas e Técnicas de pesquisa 

        4.2.l. Documentação para a pesquisa 

             . a pesquisa bibliográfica 

             . o referenciamento bibliográfico 

             . o levantamento de dados estatísticos 

             . a pesquisa de campo 

        4.2.2. Construção da pesquisa 

             . as etapas de construção: conceituações e descrições, as 

               discussões e as demonstrações e conclusões. 

             . o tratamento estatístico de dados: medidas de posição e 

               dispersão, números índices e taxas de crescimento, re- 

               gressões. 

        4.2.3. Redação 

             . a estrutura formal da monografia 

             . o estilo de redação 

            . a apresentação de tabelas e gráficos 

   4.3. Elaboração do projeto de monografia 

        (Temas e bibliografias específicas de cada projeto). 
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Diversos artigos a serem indicados pelo professor. 


