Resumo de Manual de Métodos e
Técnicas de Pesquisa Científica
Responsável por um tema de difícil compreensão para grande parte dos
estudantes e acadêmicos, o Manual de Métodos e Técnicas de Pesquisa
Científica chega a sua 12ª edição, atualizada, ampliada e revisada.
Um material ideal para auxiliar o trabalho de estudantes da faculdade ao
doutorado. Indicado para quaisquer cursos e áreas do conhecimento
humano, especialmente para as disciplinas de Pesquisa Científica e
Metodologia Científica, este livro é um manual prático e objetivo para
auxiliar universitários, mestrandos, doutorandos, estudantes de pósgraduação e pesquisadores na execução de suas tarefas.
Nele são trabalhados padrões técnicos que, muitas vezes, distinguem o
acadêmico que conclui com êxito seus projetos daquele que se perde na
falta de informação adequada. Com abordagem clara e objetiva, o autor
realiza o levantamento das principais técnicas e formas de
desenvolvimento de trabalhos acadêmicos e textos científicos, tais como
trabalhos de conclusão de curso (TCC), trabalhos de graduação
interdisciplinar (TGI), monografias, dissertações, teses, bem como
projetos de pesquisas e relatórios técnicos e/ou científicos.
Também aborda assuntos como: método, amostragem, hipóteses
variáveis, instrumentos de pesquisa, elaboração de artigos científicos,
resenhas, organização de seminários e outros eventos científicos. Tudo
de pleno acordo com as Normas Reguladoras da ABNT e com o novo
Acordo Ortográfico.
Diante da sua vasta experiência como autor e professor, Izequias
Estevam dos Santos oferece ao leitor uma importante ferramenta para
fundamentar a redação de seus projetos. Com rigor técnico e clareza,
será de grande auxílio para aqueles que a lerem e a consultarem.
Pontos principais da obra " Indicada para as disciplinas de Pesquisa
Científica e Metodologia Científica. " Ensina a elaborar trabalhos de

conclusão de cursos (TCC), monografias e relatórios científicos, dentre
outros.
" Atende às Normas atualizadas da ABNT. " O autor explica como se deve
lidar com as normas técnicas, referências, citações e notas de rodapé,
dentre outros aspectos.
Acesse aqui a versão completa deste livro

