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A metodologia de pesquisa descreve os procedimentos a serem seguidos numa pesquisa 

científica. O tipo de pesquisa varia de acordo com objetivo da pesquisa a ser realizada. 

Quanto ao objetivo da pesquisa ela pode ser: exploratória, descritiva ou explicativa. Já quanto 

ao delineamento apresenta diferentes classificações, sendo adotadas para esse estudo as mais 

utilizadas nas ciências sociais: o estudo de caso, a pesquisa bibliográfica, documental, 

pesquisa-ação, participante e o estudo de campo. Quanto à abordagem, ela pode ser 

caracterizada como qualitativa ou quantitativa. O SIPIC no terceiro semestre do curso de 

Administração tem como objetivo fazer com que os acadêmicos analisem de forma crítica um 

artigo e uma monografia e aprendam desenvolver uma metodologia e caracterizar os seus 

diferentes tipos de pesquisas. Para realização desse seminário foram utilizados o artigo 

“Empreendedorismo jovem da escola para o mercado de trabalho” e a monografia 

“Importância e características empreendedoras desenvolvidas em empresas juniores: um 

estudo na universidade federal do rio grande do norte” com a temática “Empreendedorismo”. 

Para execução da atividade seguimos a sequência metodológica organizando em etapas. 

Inicialmente o grupo faz uma pesquisa sobre os tipos de pesquisa, para apropriar-se dos 

conceitos; posteriormente seleciona o artigo e a monografia a ser estudada, logo depois 

identifica a metodologia utilizada, organiza a apresentação que será realizada para uma banca 

de professores. Sendo assim, percebe-se relevância do Seminário Interdisciplinar de Pesquisa 

e Iniciação Científica, um trabalho voltado para os acadêmicos da Faculdade Maria Milza 

com o intuito de aproximá-los das pesquisas científicas, aprimorarem os métodos de pesquisa 

em base de dados e desenvolverem a escrita e oralmente, desde os primeiros semestres dos 

cursos. 
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