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Obrigatória

Ementa
Elaboração de projeto científico com orientação docente, visando uma formação crítica e reflexiva acerca da
produção do conhecimento científico nas ciências e sua interlocução com a prática profissional. Oferece subsídios
metodológicos para o planejamento, execução e publicação de trabalhos científicos dentro das normas acadêmicas
vigentes, que envolve, entre outros aspectos, o respeito aos principais éticos (Direcionamento das Linhas
Orientadoras, Áreas de concentração e eixos temáticos de Pesquisa e Extensão).
Objetivos
 Adquirir conhecimentos, técnicas e habilidades para o desenvolvimento do projeto.
 Desenvolver a capacidade de realizar consultas bibliográficas em fontes especializadas e aprimorar a
capacidade de análise e interpretação crítica dos dados.
 Entender a importância da atitude de pesquisa científica inerente a ação do profissional Fonoaudiólogo.
Conteúdo Programático
Unidade 1 - Elementos que constituem um projeto de pesquisa e trabalho científico (revisão bibliográfica,
justificativa, hipóteses, objetivos, materiais e métodos: tipo de estudo, local, critérios de inclusão e exclusão,
amostragem, consentimento livre e esclarecido, grupos técnicas de randomização, técnica de mascaramento,
desfecho clínico, método estatístico)
Unidade 2 - Cronograma, recursos e referências, ficha para coleta de dados.
Unidade 3 - Conceitos básicos em epidemiologia clínica. Método estatístico. Testes, procedimentos e instrumentos,
nível de significância, determinação do tamanho da amostra, nível de confiança.
Unidade 4 - Apresentação dos dados (histogramas, gráficos e tabelas), Discussão e conclusão.
Metodologia de Ensino
Aulas expositivas e dialogadas, Leitura de texto selecionado previamente
Avaliação
Análise de relatórios e fichas bibliográficas. Entrega de minutas e do projeto de TCC
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