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PROGRAMA DA DISCIPLINA 

I. Objetivos 

O objetivo central da disciplina é discutir temas considerados essenciais na inserção 
de pesquisadores na comunidade científica. Em específico, visa (i) aproximar o 
estudante do debate sobre ciência e valores sociais, tomando-se como base os 
imperativos da comunidade científica e das expectativas alçadas pela sociedade; (ii) 
descrever os principais produtos da ciência, sua orientação na produção do 
conhecimento e o impacto potencial que geram para a sociedade; (iii) fornecer 
subsídios para o desenvolvimento de projeto de pesquisa no que toca à estruturação 
dos componentes associados ao problema de pesquisa. 
 

II. Ementa 

Ciência e valores. Comunidade científica. Imperativos normativos. Ética na pesquisa. 
Disfunções do comportamento científico. Legitimidade da ciência. Problema de 
Pesquisa. Objetivo Geral e Específicos. Relevância. Produção, produto e impacto 
científico. 
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III. Alocação de Leitura 

Os alunos deverão providenciar a leitura prévia de todos os textos indicados para a respectiva 
aula. Recomenda-se que, para o melhor aproveitamento dos debates e atividades em sala, ela 
seja realizada com o máximo de atenção, tornando-o apto a discutir as informações lidas. 

Os textos serão indicados oportunamente pelo professor da disciplina. 

 

IV. Conteúdo Programático e cronograma 

Aula Assunto 

1 
20/04 

Tema 1 - Ciência, valores e comunidade 
 
Ciência e Valor 
Imperativos normativos 
Comunidade Científica (entidades e capital) 
Comportamento Ético (ismos) 
Movimentos pró e anticiência 
 

2 
27/04 

Tema 2 - Problema, Objetivos e Relevância 
 
Contextualização e problemática 
Problema de pesquisa 
Objetivos 
Relevância (por que, para que e para quem) 
 

3 
04/05 

Tema 3 - Produção, produto e impacto 
 
Produção científica 
Tipos de produto intelectual 

• produção bibliográfica 
• produção tecnológica 

Inserção social 
Impacto 

• Dimensões 
• Mecanismos 
• Tipos 
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V. Metodologia  

O programa será desenvolvido com base em aulas dialogadas, apresentações e debates. A 
interação e a troca de ideias entre os participantes da disciplina são consideradas 
especialmente relevantes. A cada aula serão discutidos os respectivos temas, que serão 
articulados em atividades dirigidas.  

Participação nos debates: A participação nos debates é critério de avaliação e dela depende 
a qualidade da aula. Por isso, recomenda-se que os alunos venham preparados para a aula, 
munidos de reflexões acerca da leitura e que poderão ser utilizadas para o debate sobre o 
tema. 

Presença: A presença nas aulas reflete o comprometimento do aluno com a disciplina, além 
de ser fundamental para o bom andamento das leituras e atividades correspondentes às 
aulas. Ausências impactarão negativamente o desempenho e o conceito final na disciplina. 

Atividades: A critério do professor, poderão ser solicitadas atividades intra ou extra-classe, 
na forma de trabalhos individuais ou em grupo, relacionados ao tema da aula. 

 

VI.  Avaliação 

A avaliação será realizada com base nos seguintes elementos: 

• Presença em aula e contribuição aos debates; 
• Entrega de atividade de cada aula. 

Para fins de atribuição dos conceitos, as atividades práticas terão peso 7 e a presença e 
participação terão peso 3.   
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