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EMENTA
Definição do tema, do problema e das questões ou hipóteses que norteiam ou amparam a pesquisa, objetivos de
pesquisa e das justificativas para estudo do tema. Revisão da literatura e redação da fundamentação teórico-
empírica da pesquisa. Definição do método e das técnicas da pesquisa. Integridade em pesquisa e boas práticas
de redação científica.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Semana	Data*	Horário*	Carga Horária	Conteúdo
1	13/03	13h às 15h	02 	Apresentação da disciplina. Detalhamento do cronograma e entregas. 
Aula sobre os conceitos centrais na elaboração do projeto. 
2	20/03	13h às 15h	02	Aula sobre os conceitos centrais na elaboração do projeto.
3	27/03	13h às 15h	02	Apresentações de dissertações e teses de ex-alunos e convidados.
4	03/04	13h às 15h	02	Apresentações de dissertações e teses de ex-alunos e convidados
5	10/04	13h às 15h	02	Entrega e apresentação da Etapa 1. Introdução, justificativa, problema de pesquisa e
objetivos.
6	17/04	13h às 15h	02	Entrega e apresentação da Etapa 1. Introdução, justificativa, problema de pesquisa e
objetivos.
7	24/04	13h às 15h	02	Preparação para a Etapa 2. Fundamentação teórica
	01/05	Feriado!		
8	08/05	13h às 15h	02	Entrega e apresentação da Etapa 2. Fundamentação teórica
9	15/05			Entrega e apresentação da Etapa 2. Fundamentação teórica
10	22/05	13h às 15h	02	Preparação para a Etapa 3 - Conceitos centrais na elaboração de projetos – Métodos e
Procedimentos
11	29/05	13h às 15h	02	Entrega e Apresentação da Etapa 3
12	05/06	13h às 15h	02	Palestra – Comitê de Ética
13	12/06	13h às 15h	02	Entrega e Apresentação da Etapa 3
14	19/06	13h às 15h	02	Preparação para Qualificação
15	26/06	13h às 15h	02	Preparação para Qualificação

OBJETIVOS
Auxiliar na construção do projeto de pesquisa que será apresentado no exame de qualificação do discente. 

AVALIAÇÃO
Atividade	Símbolo e Peso	Cálculo MA
Etapa 1	E1 – Peso 2	MA = (0,2*E1)+(0,3*E2)+(0,5*E3)
Etapa 2	E2 – Peso 3	
Etapa 3	E3 – Peso 5	

METODOLOGIA
A disciplina prevê a exposição oral e produção textual dos discentes sobre as etapas necessárias à construção
de um projeto de pesquisa científica, mediadas por diálogos estruturados conduzidos pelo(a) ministrante, a partir
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de textos científicos e didáticos indicados na bibliografia. Prevê ainda apresentações de dissertações e teses de
ex-alunos do programa.

Três blocos compõem a estrutura didático-pedagógica prevista para a disciplina. O primeiro bloco (Etapa 1) versa
sobre a construção do contexto, justificativa, questões/hipóteses e objetivos do projeto de pesquisa. O segundo
bloco (Etapa 2) consiste na construção do referencial teórico preliminar. O terceiro bloco (Etapa 3) trata da
análise e seleção de métodos de pesquisa, cabe ressaltar que, nesta apresentação, o discente deverá consolidar
as partes anteriores.

As entregas correspondentes às três etapas são apresentadas a seguir:

Etapa 1 – Introdução com apresentação do tema, justificativa/problema, questões/hipóteses e objetivo geral e
específicos.
Entrega física e digital (por email) antes da aula. Documento em arquivo Word, tamanho A4, fonte Times New
Roman tamanho 12, espaçamento de 1,5 entre linhas, justificado. Mínimo de 3 e máximo de 5 páginas (as
referências bibliográficas devem ser apresentadas, não estando inseridas nos limites anteriores). 
O(A) cursista deverá estar preparado para exposição oral do trabalho, limitada à 15 minutos. 

Etapa 2 – Referencial teórico.
Entrega física e digital (por email) antes da aula. Documento em arquivo Word, tamanho A4, fonte Times New
Roman tamanho 12, espaçamento de 1,5 entre linhas, justificado. Mínimo de dez e máximo de doze páginas (as
referências bibliográficas devem ser apresentadas, não estando inseridas nos limites anteriores). 
O(A) cursista deverá estar preparado para exposição oral do trabalho, limitada à 15 minutos. 

Etapa 3 – Métodos e materiais e consolidação.
Entrega física e digital (por email) antes da aula. Documento em arquivo Word, tamanho A4, fonte Times New
Roman tamanho 12, espaçamento de 1,5 entre linhas, justificado. Mínimo de 16 e máximo de 25 páginas (as
referências bibliográficas devem ser apresentadas, não estando inseridas nos limites anteriores). 
O(A) cursista deverá estar preparado para exposição oral do trabalho, limitada à 15 minutos. 
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