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UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO ESPORTE - CEFID 

DEPARTAMENTO DE  EDUCAÇÃO FÍSICA - DEF 
CURSO: LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

CURRÍCULO: 2008/2 
 

P R O G R A M A 
QUINTA  FASE 

 
 
DISCIPLINA:  Pesquisa em Educação Física I  
  Código: 5PEF1 
  Carga Horária: 36 h/a (créditos 02) 
 
 
I. EMENTA:   
 

Delineamento de pesquisa quantitativa e qualitativa, procedimentos metodológicos e 
instrumentos de coleta de dados. 

 
 
II. OBJETIVO GERAL 
 

Conhecer e elaborar pré-projeto de pesquisa com enfoque nos seguintes aspectos: 
delineamento de pesquisa quantitativa e qualitativa, procedimentos metodológicos e 
instrumentos de coleta de dados. 

 
 
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Conhecer o delineamento de pesquisa quantitativa e qualitativa; 
• Analisar criticamente a produção do conhecimento científico no âmbito da Educação 

Física; 
• Identificar e compreender as diferentes etapas de um processo de pesquisa; 
• Conhecer e identificar os procedimentos metodológicos do projeto da pesquisa e os 

instrumentos de coleta de dados; 
• Elaborar pré-projeto de pesquisa projeto. 

 
 
IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

UNIDADE I  
 
 Delineamento de pesquisa quantitativa e qualitativa: tipo de pesquisa e procedimentos 
metodológicos. Analise critica da produção do conhecimento científico no âmbito da 
Educação Física. 
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UNIDADE II  
 
Diferentes etapas de um processo de pesquisa científica 
• Tema de pesquisa.  
• Considerações específicas na escolha de um problema de pesquisa. Formulação, 

definição, limitação e delimitação do problema. 
• Etapas para a formulação adequada do problema de pesquisa.  
• Tipos de perguntas de pesquisas (questões a investigar). 
• Hipóteses (definição, tipos, funções, importância e formulações).  
• Tipos de pesquisa (quantitativa e qualitativa). 
• Definição de variáveis.  
 
População e amostra. Instrumentos de medidas: 
 
• Tipos, construção e testagens. 
• Observação.  
• Escalas.  
• Questionários, formulários e entrevistas. 
• Máquinas, instrumentos, implementos e equipamentos.  
• Coleta de dados.  
• Tratamento de dados.  
• Cronograma de execução. 
 
UNIDADE III  
 
 Procedimentos metodológicos e instrumentos de coleta de dados. 
 
UNIDADE III  
 
 Elaboração do pré-projeto de pesquisa projeto. 

 
 
V. METODOLOGIA ADOTADA 
 

• Aulas expositiva-dialogadas; 
• Seminário: interpretações/análise crítica de textos; 
• Trabalho individual: leitura complementar; 
• Trabalhos em grupos, dinâmicas de grupos; 
• Orientação individual e em grupo; 
• Participação em palestras e eventos cvientíficos do CEFID; 

 
 
VI.   AVALIAÇÃO 
 

• Seminário: trabalho escrito e apresentação; 
• Provas dissertativas; 
• Leitura complementar: entrega da ficha de leitura e apresentação no seminário; 
• Produção de projeto de pesquisa e apresentação em seminário final; 
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• Auto-avaliação, capacidade de defender pontos de vista, esforço coletivo, 
observação informal (maturidade acadêmica), participação nas aulas. 
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IX. OBSERVAÇÕES 
 
 
 
           Programa aprovado pelo departamento em : ____/_____/_____ 

 
Chefe de departamento : _______________________________ 
 
Diretor de ensino :_____________________________________               

 
 
 

 

 

 


