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EMENTA
Disciplina: Metodologia da Investigação Científica aplicada às pesquisas em Saúde e Nutrição
Disciplina em Inglês: Scientific Investigation Methodology applied to Health and Nutrition research
Disciplina em Espanhol: Metodología de la Investigación Científica aplicada a las investigaciones en Salud y Nutrición
Código: NUT110
Carga Horária: 45
Créditos: 3
Ementa: Construção do conhecimento científico. Pesquisa científica: planejamento e execução. Pesquisa quantitativa e
qualitativa. Ética em Pesquisa. O projeto de pesquisa: elaboração e execução. Informação científica: produção,
transferência e acesso. Funções e serviços das bibliotecas e centros de documentação no processo da pesquisa científica.
Fontes de informação/ pesquisa na área de saúde. Elaboração do trabalho de dissertação: estrutura lógica do texto e
apresentação gráfica geral.
Ementa em Inglês: Construction of scientific knowledge. Scientific research: planning and execution. Quantitative and
qualitative research. Ethics in Research. The research project: elaboration and execution. Scientific information:
production, transfer and access. Functions and services of libraries and documentation centers in the process of scientific
research. Sources of information / research in the health area. Elaboration of dissertation work: logical structure of the
text and general graphic presentation.
Ementa em Espanhol: Construcción del conocimiento científico. Investigación científica: planificación y ejecución.
Investigación cuantitativa y cualitativa. Ética en Investigación. El proyecto de investigación: elaboración y ejecución.
Información científica: producción, transferencia y acceso. Funciones y servicios de las bibliotecas y centros de
documentación en el proceso de investigación científica. Fuentes de información / investigación en el área de salud.
Elaboración del trabajo de disertación: estructura lógica del texto y presentación gráfica general.
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