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Metodologia Científica

Profa. Aline Sarmento Procópio
Dep. Engenharia Sanitária e Ambiental

FACULDADE DE ENGENHARIA

� A ciência não é a principal atividade humana, mas é uma das importantes 
formas de interferir no dia a dia do ser humano.

 Suas descobertas direcionam a atividade humana

� Toda sociedade está sujeita às consequências da ciência.                                          

Fonte: Adaptado de Volpato, 2013.
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� O cientista é um ser curioso, crítico, busca resposta à suas indagações.

� Deve inserir suas conclusões na comunidade científica, fazendo com que a 
comunidade as use e aceite!

É um perfil que deve ser trabalhado desde a 

educação infantil até ao cientista já adulto!
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Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
e Pesquisa

Pesquisa científica 

Toda atividade realizada para se descobrir a 

resposta a uma indagação

Utiliza metodologia e pressupostos científicos na 
busca da resposta às indagações

A busca de uma base empírica (experimentos) 
como evidência é fundamental na ciência 

moderna

Resultados  publicação



Profa. Aline Sarmento Procópio -
aline.procopio@ufjf.edu.br

Introdução à Metodologia Científica

4

O que é? Como fazer?

Qualquer pesquisa científica começa com...

IDEIA!!!!
Sem uma ideia interessante, 

não há pesquisa 
interessante!

� A observação

� A pergunta

Natureza, livros, revistas científicas, 

conversas com colegas, congressos, .... 

Leitura, discussões, entrevistas, 

observações, .... 
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� Para que o método científico gere conhecimento científico, os 
resultados e  conclusões da pesquisa devem ser aceitos por 
parcela significativa da comunidade científica

Comunicação científica publicação
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 Dissertações (mestrado)

 Teses (doutorado)

 Resumos em anais de congressos

 Artigos completos em congressos

 Artigos em revistas científicas

 Livros

 Monografias (graduação, especialização)

 No campo das publicações acadêmicas, são publicações 
periódicas destinadas a promover o progresso da ciência, 
geralmente noticiando novas pesquisas.
 Revisão por pares/normas e critérios
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http://www.ufjf.br/engsanitariaeambiental/files/2012/04/Revistas-Nacionais-área-
Ciências-Ambientais-.pdf

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  (CAPES):

 classificação dos periódicos de acordo com sua qualidade e produção 
intelectual denominado de QUALIS.

A classificação de periódicos é realizada pelas áreas de avaliação e passa por processo 
anual de atualização. 

Os periódicos são enquadrados em estratos indicativos da qualidade:

 nível A1, a classificação mais elevada;
 seguido por A2; B1; B2; B3; B4; B5 e C, sendo o nível C considerado o menor nível de 
classificação.

LISTA DE REVISTAS  CIENTÍFICAS NACIONAIS – nov 2017
Autor(a): Vivian Rezende Mota

Orientador (a): Renata de Oliveira Pereira
Grupo de Educação Tutorial/GET -Engenharia Sanitária e Ambiental

Comissão de Pesquisa do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambienta



Profa. Aline Sarmento Procópio -
aline.procopio@ufjf.edu.br

Introdução à Metodologia Científica

10

 Exemplos de bases de busca de artigos científicos

• Periódicos CAPES (www.periodicos.capes.gov.br)

• Science Direct

• Scopus

• Web of Science

• Scielo

� http://www.ufjf.br/biblioteca/servicos/biblioteca-digital-bdtd/
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� Seguir as recomendações para configuração da rede e:
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� Citação indireta:

� Nas citações, as chamadas pelo sobrenome do autor, pela instituição 
responsável ou  título,  quando incluídas  no texto, devem ser em letras 
maiúsculas e minúsculas.

 Exemplo: Seinfeld e Pandis (1998) destacam que existe uma pequena 
variação nos valores da constante solar  adotados por diferentes 
pesquisadores, avaliados entre 1350 Wm-2 a 1370 Wm-2.

� Quando as citações estiverem entre parênteses, devem ser em letras 
maiúsculas. 

 Exemplo:  Existe uma pequena variação nos valores da constante solar  
adotados por diferentes pesquisadores, avaliados entre 1350 Wm-2 a 1370 
Wm-2 (SEINFELD E PANDIS, 1998).

� Citação Direta (devem conter a página a qual o texto foi retirado da 
referência original):

a. Citações com até três linhas: devem ser inseridas entre “aspas duplas,” no 
texto.  

Ex: De acordo com Queiroz (2007, p.1238), “O material particulado 
presente nos aerossóis atmosféricos da cidade de Sete Lagoas 
apresentou condição inadequada da qualidade do ar na região”.

 Supressões: indicam interrupção ou omissão da citação sem alterar o 
sentido do texto. São indicadas pelo uso de reticências entre colchetes, 
no início, meio ou final da citação [...].

Ex: De acordo com Queiroz (2007, p.1238), “O material particulado 
[...] apresentou condição inadequada da qualidade do ar na região”.
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� Citação Direta (devem conter a página a qual o texto foi retirado da 
referência original):

b. Citações com mais de três linhas: sem aspas, devem ser destacadas com 
recuo de 4 cm ou 28 toques da margem esquerda com um tipo de letra  
menor do que a utilizada no texto,  sem as aspas e com espaçamento 
simples. 

� Ex: 

De acordo com Queiroz (2007, p.1238):

O material particulado presente nos aerossóis atmosféricos da
cidade de Sete Lagoas apresentou condição inadequada da
qualidade do ar na região. No caso do material particulado total em
suspensão (PTS), foi verificado que 76% dos dias correspondentes
ao período de amostragem apresentaram qualidade do ar
considerada Inadequada ou Má. Por outro lado, em 53% desses
dias, a qualidade do ar para as partículas inaláveis (PM10) foi
considerada como Regular.

ARTIGO:

QUEIROZ, P. G. M.; JACOMINO, V. M. F.;  MENEZES, M. A B. C. 
Composição elementar do material particulado presente no aerossol 
atmosférico do município de Sete Lagoas, Minas Gerais. Química Nova, 
Vol. 30, No. 5, 1233-1239, 2007.

LIVRO:

SEINFELD, J.H. ; PANDIS, S.N., Atmospheric Chemistry and Physics – From 

Air Pollution to Climate Change. New York: John Wiley & Sons, 1998.

Site da Internet:

IBGE  (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Cidades: Juiz de 

Fora. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/juiz-de-
fora/panorama>. Acesso em 7 de março de 2018.
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 Não se contente com qualquer formação. Seja ambicioso.

 Aproveite as horas extraclasses para crescer cientificamente.

 Não tenha medo de ser corrigido ou de experimentar o novo. Participe!

 Converse com pessoas diferentes!

 Seja autodidata! Se quer algo, vá atrás! Levante-se e vá a luta.

 Prepare-se para grandes oportunidades.
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• Conhecer os métodos e aplicabilidade dos sistemas de controle 

e monitoramento dos principais poluentes atmosféricos 

encontrados em um ambiente urbano, visando assegurar a 

qualidade do ar, a saúde da população e a preservação 

ambiental.

• Estudar cientificamente o clima aborda elementos 

climáticos (temp., umidade, pressão) e os fatores geográficos 

do clima (latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, 

vegetação e atividades antrópicas)

• Fundamentos de poluição atmosférica


