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A metodologia é um estudo de formas, e consiste em uma avaliação em relação aos métodos 

objetivos e científicos, onde é descrito os procedimentos a serem seguidos na realização da 

pesquisa. Sua organização varia de acordo com as peculiaridades de cada pesquisa. Requer-se, 

no entanto, a apresentação de informações acerca de alguns aspectos, como o tipo de 

pesquisa, a população e amostra e a coleta e analise de dados.  No tipo de pesquisa, deve-se 

esclarecer se a pesquisa é de natureza exploratória, descritiva ou explicativa. Convém, ainda, 

esclarecer acerca do tipo de delineamento a ser adotado (pesquisa experimental, 

levantamento, estudo de caso, pesquisa bibliográfica etc.) O Seminário de práticas e 

investigação Científica (SIPIC) é um seminário que se refere a uma iniciação dos estudantes 

na prática de pesquisa. O SIPIC é de suma importância para a construção do nosso 

conhecimento acadêmico, pois ele faz com que possamos ter uma base para a construção do 

trabalho de conclusão de curso (TCC). Essa atividade também faz com que possamos 

trabalhar em grupo e cada semestre ter uma aprendizagem diferente relacionada as práticas da 

pesquisa. Na atividade do SIPIC no 3º semestre temos o propósito de identificar o tipo de 

metodologia utilizada nos trabalhos avaliados. Para isso selecionou-se um artigo intitulado “O 

empreendedor rural e a inovação no contesto brasileiro” que tem como objetivo relacionar a 

questão do empreendedorismo rural e da agricultura familiar com a questão da inovação e do 

desenvolvimento; a monografia intitulada “Postos de combustíveis da cidade de Governador 

Mangabeira” e o livro de apoio “Como elaborar projetos de pesquisa”  para ajudar na primeira 

etapa da elaboração do trabalho. Posteriormente identificamos o tipo de pesquisa apresentado 

no artigo e na monografia quanto aos objetivos, ao delineamento e a natureza. Na última etapa 

apresentamos para uma banca a metodologia identificada fazendo uma comparação dos dois 

instrumentos utilizados.  
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