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O Seminário Integrado de Práticas de Investigação Cientifica (SIPIC) realizado com os alunos 

do terceiro semestre tem como foco principal, entender e compreender o que e metodologia e   

como pode ser usada nos trabalhos acadêmicos a partir das necessidades encontradas pelo 

pesquisador  no seu campo de  pesquisa. Servindo como elemento de estudo o trabalho 

contribuiu para ampliar o conhecimento dos estudantessobre os tipos de pesquisa, assim como 

investigar dificuldades encontradas na construção da metodologia da pesquisa. O método 

usado nas pesquisas variam de acordo com cada investigação. São usadas diferentes tipos de  

pesquisas que podem ser classificados como exploratórias que visa proporcionar maiores 

informações sobre determinado assunto; Explicativa é a  pesquisa complexa, pois além de 

registrar, analisar e interpretar os fenômenos estudados, procurar identificar seus fatores 

determinantes e Descritiva que tem como propósito descrever os fatos que são observados, 

registrados, analisados, classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira neles.  

Tendo como abordagem os métodos são classificados como qualitativos, quantitativos ou 

quali-quantitativos. Já em relação ao delineamento nesse trabalho estudará os mais utilizados 

nas pesquisas sociais, sendo eles a pesquisa bibliográfica, documental, pesquisa-ação, 

participante, o estudo de caso e o estudo de campo. Quanto a relevância deste trabalho, 

afirma-se que contribui para com que os estudantes que praticam a atividade, desenvolvam 

seu pensamento crítico em relação a pesquisa, como também, é de suma importância para os 

mesmos  conheçam os tipos de pesquisa, para quando forem desenvolver o trabalho de 

conclusão de curso já terem leitura sobre o conteúdo estudado.  
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