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Oficina 02 – 27/09/2012  

Pesquisa Exploratória Simples 

 

Citações:  
Autor: Bruno Lima 

 

O que é? 

1º - Pesquisa 

Uma pesquisa é um processo sistemático de construção do conhecimento que 

tem como metas principais gerar novos conhecimentos, e/ou corroborar ou refutar 

algum conhecimento pré-existente. É basicamente um processo de aprendizagem tanto 

do indivíduo que a realiza quanto da sociedade na qual esta se desenvolve. A pesquisa 

como atividade regular também pode ser definida como o conjunto de atividades 

orientadas e planejados pela busca de um conhecimento. Ao profissional da pesquisa 

(especialmente no campo acadêmico), dá-se o nome de pesquisador. 

 

 
 
Delcio Vieira Salomon   
 
País Origem: Brasil - Belo Horizonte  
Nasceu em 02 de janeiro de 1931. 
 
Funções: Formado em Filosofia, Pedagogia e Direito. Especializou-se em Metodologia Científica, área 
em que defendeu tese de Livre Docência. Aposentou-se como professor da UFMG em 1994 e desde então 
tem-se dedicado a escrever. 
 
Obras e Trabalhos:  

Autor de Como fazer uma monografia, Ed. Martins Fontes, A maravilhosa incerteza 
- Editora Martins Fontes - (sua tese de Livre-Docente converteu-se nesse ensaio de 
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metodologia dialética), Beira dos Aflitos - Editora Vertente - (sátira sobre o governo 
FHC), Na mesma tecla (poesia), Editora All Print, além de centenas de artigos e 
dezenas de ensaios publicados, em grande parte na Revista KRITERION da FAFICH 
– UFMG e na Revista Caminhos da Associação dos Professores – APUBH – UFMG e 
no jornal Estado de Minas. É associado da IWA – International Writers and Artists 
Association. 

“Quanto às operações intelectuais envolvidas no processo de investigação, 

evocamos a definição de Delcio Salomon, que traduz muito bem o que é 

uma pesquisa e o que nela está envolvido: "Trabalho empreendido 

metodologicamente, quando surge um problema, para o qual se procura a 

solução adequada de natureza científica"  

(SALOMON, 2001, p. 152). 
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2º - Ensino Superior 

 

O ensino superior, educação superior ou ensino terciário é o nível mais elevado dos 

sistemas educativos, referindo-se normalmente a uma educação realizada em 

universidades, faculdades, institutos politécnicos, escolas superiores ou outras 

instituições que conferem graus académicos ou diplomas profissionais. 

 

 
Ralph Waldo Emerson 
 
País Origem: Estados Unidos 
Nascimento:  1803 
Falecimento: 1882 
 
Funções: Escritor, Poeta, Filósofo, Ensaísta 
 
Obras:  
 
Ensaios 
A Conduta da Vida 
Sociedade e Solidão 
Letters and Social Aims 
 

"O que é ensinado em escolas e universidades não representa educação, 
mas são meios para obtê-la." 

Autor - Emerson, Ralph 

O mesmo disse que: "A arte é uma amante ciumenta." 
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3º - Aprendizagem 
 

 

Aristóteles 
 
País Origem: Grécia 
Nascimento:  a.C. 384 
Falecimento: a.C. 322 
 
Funções: Filósofo, Cientista 
 
Obras:  
 
Ética a Nicómaco 
Filosofia Aristotélica 
Corpus Aristotelicum – Organou 
Grande Moral ou Magna Moralia 
 

 

"É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer."   
Autor - Aristóteles 
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4º - Sistemas de Informação  

 

Sistema de Informação é a expressão utilizada para descrever um Sistema seja ele 

automatizado (que pode ser denominado como Sistema de Informação 

Computadorizado), ou seja manual, que abrange pessoas, máquinas, e/ou métodos 

organizados para coletar, processar, transmitir e disseminar dados que representam 

informação para o usuário e/ou cliente. 

 

 
Kenneth C. Laudon 

 
Jane Price Laudon 
 
País Origem: Estados Unidos  
 
Funções: Professores, Escritores, PhD Sistema de Informação 
 
Obras:  
 
Sistema da Informação com Internet 
Management Information Systems: Managing the Digital Firm 
E-commerce 2011 

Para Laudon e Laudon um sistema de informação pode ser definido como 

um conjunto de componentes inter relacionados trabalhando juntos para 

coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informações com a 

finalidade de facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a análise 

e o processo decisório em organizações. 

 

http://www.prenhall.com/behindthebook/0132304619/author_bio.html�
http://www.prenhall.com/behindthebook/0132304619/author_bio.html�
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Laudon, Kenneth C., Laudon, Jane Price. Sistema da Informação com Internet. [S.l.: s.n.], 1999. 
4 p. 

Kenneth C. Laudon is a Professor of Information Systems at New York University’s Stern School of 
Business. He holds a B.A. in Economics from Stanford. Managing the Digital Firm   

Kenneth C. Laudon é professor de Sistemas de Informação na Stern School da New York University of 
Business. Ele possui um B.A. em Economia pela Universidade de Stanford. Escreveu  Gerir a Empresa 
Digital 

Jane Price Laudon is a management consultant in the information systems area and the author of seven 
books. Her special interests include systems analysis.  

Jane Price Laudon é um consultora de gestão na área de sistemas de informação e autora de sete livros. 
Seus interesses especiais incluem análise de sistemas 

Os autores continuam a definir o curso do MIS com cobertura abrangente, integrativa da essenciais novas 
tecnologias, plicações SI e seu impacto sobre os modelos de negócio e de gestão de tomada de decisão de 
forma emocionante, interativo. 

Saiba mais informações sobre os autores em: 

 http://www.prenhall.com/behindthebook/0132304619/author_bio.html 

 

Informação! Extra, Extra...  

Capturar as realidades no universo docente multiplicando em 

coletivo a comunhão do saber aprender ensinando, usando a ação 

biométrica além das pontas dos dedos que avaliam com caneta no papel, 

com dedos em teclas. Biometria é o futuro chegando através das pontas dos 

nossos dedos que este ano já vai votar. 

Decreto que o amor contém é está contido do acreditar quântico na 

formação das possibilidades criadoras do saber na alma do homem 

humano, que visualiza o abstrato como ferramenta fundamental para o 

ensino aprendizado, e que materializa o que verdadeiramente acreditamos 

com fé além da imaginação, onde o amar cria possibilidades infinitas.      

Bruno Lima  - 27/09/2012  16h02min. às 16h24min. 

http://www.prenhall.com/behindthebook/0132304619/author_bio.html�
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Até a Próxima! 
Bons Momentos Sempre 

 

Conteúdo da pesquisa todo on-line copie ou clique...    
http://www.ibes2k9.com/docencia0312/Disciplinas/ 
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