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A metodologia é o conjunto de métodos a serem percorridos para a realização da pesquisa, 

variando de acordo com as respectivas particularidades, podendo ser classificadas como 

exploratórias: que tem como principal objetivo desenvolver melhor as ideias ou descobertas 

de intuições; descritivas: relatar as características de determinado fenômeno ou 

população;explicativas: tem como preocupação identificar os motivos que contribuem para a 

existência de fenômenos. Quanto ao delineamento existe uma variedade de classificações, no 

entanto, no Seminário Integrado de Práticas de Investigação Científica(SIPIC) nas Ciências 

Sociais optou-se por estudar o estudo de caso, a pesquisa de campo, a pesquisa bibliográfica, 

a pesquisa participante, a pesquisa Ação e a pesquisa documental, pois são encontradas com 

mais frequêncianos trabalhos publicados. Sendo assim o SIPIC do terceiro semestre tem como 

objetivo analisar as etapas metodológicas contempladas no estudo, verificar se as etapas 

metodológicas estão acordo com os objetivos do artigo e da monografia analisada e seguir as 

normas da ABNT. O tema proposto para ser estudado foi empreendedorismo, a partir daí, 

utilizou-se a monografia intituladacomo“A perspectiva empreendedora dos alunos em fase de 

conclusão do curso de administração da faculdade Cearense – FAC em 2013” e o artigo 

intitulado como “Motivações para o empreendedorismo: Necessidade Versus Oportunidade”. 

Em seguida, analisou-se a metodologia dos trabalhos científicos, identificando os aspectos 

metodológicos anteriormente estudados, com base no referencial teórico utilizado. O trabalho 

procura compreender a importância da metodologia científica para descrever como foi 

executado o tipo de pesquisa e os procedimentos executados. Espera-se que a partir dessa 

análise seja possível obter uma melhor compreensão dos aspectos metodológicos abordados 

na pesquisa e facilitar o desenvolvimento de outros trabalhos científicos como: monografias, 

artigos e dissertações.  
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