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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
Encontros (aulas):

1a
- Apresentação da disciplina: alunos, professor, programa e método de trabalho
- Discussão: Quais as Características Ideais de uma Dissertação em Administração?

2ª.
- Discussão: Avaliação de Dissertações já elaboradas no PPGAD
- Apresentação: Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração

3ª.
Apresentação e discussão com os alunos acerca de suas linhas de Pesquisa, pré-propostas apresentadas e
orientadores. Primeiro feed-back do professor orientador (não presencial)

4a
Apresentação e discussão de projetos (1a fase) que serão elaborados pelos alunos: ajustes e enquadramentos
necessários

5ª.
Elaboração de Material da qualificação e julgamento/comparação com o que já foi produzido/orientado pelos
orientadores (avanços teóricos e metodológicos);

6a.
Elaboração de Material da qualificação - contato com orientador

7a
Elaboração de Material da qualificação - contato com orientador

8a.
Entrega e apresentação coletiva dos materiais produzidos: sorteio de duplas para leitura e correção do material 

9ª.
Entrega e apresentação coletiva dos materiais produzidos: sorteio de duplas para leitura e correção do material 

10ª.
Entrega e apresentação coletiva dos materiais produzidos: sorteio de duplas para leitura e correção do material 

11ª.
Defesa perante juri formado pelos próprios alunos - feedbacks e melhorias 
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12ª.
Defesa perante juri formado pelos próprios alunos - feedbacks e melhorias

13ª. Aula com participação de aluno egresso sobre o desenvolvimento da dissertação 

14ª. Feedback dos orientadores 

15ª. Entrega final dos documentos para a qualificação
Apresentação final (5 projetos) dos alunos

OBJETIVOS
Seminários de dissertação é a disciplina em que o aluno deverá elaborar, apresentar e defender em sala seu
projeto de dissertação. Espera-se que as construções coletivas possibilitem: minimizar dúvidas quanto ao
formato da dissertação; possibilitar avanço da escrita do material que será utilizado na qualificação oficial;
promover colaboração entre colegas das duas linhas de pesquisa quanto à divulgação do conhecimento científico
e o preparo para o ingresso na vida acadêmica. 

AVALIAÇÃO
A avaliação será realizada a partir da qualidade do material que será escrito pelos acadêmicos. 
Critérios de avaliação terão como referência:
a) Consistência interna (alinhamento e adequação com linhas de pesquisa)
b) Boas práticas de redação científica (integridade da pesquisa, normas ABNT, uso de bibliografia relevantes e
linguagem inteligível e culta).
Frequência: O cursista deverá ter no mínimo 75% de presença nos encontros remotos previstos.
A disciplina será oferecida em 2021.1 à distância. 

METODOLOGIA
A elaboração do projeto de dissertação e a apresentação em forma de aula/defesa aos demais alunos são ações
que visam facilitar o conhecimento das teorias de metodologia da pesquisa cientifica e a produção do projeto de
qualificação para o Mestrado. Os alunos terão a oportunidade de trabalhar sobre seu projeto de pesquisa. Com
apoio da docente responsável, do seu orientador, dos demais alunos, de materiais específicos e convidados
especiais, os alunos poderão progredir e ter em mão um material mais sólido para a qualificação.(correção das
entregas parciais e discussões em sala de aula virtual). Deve-se registrar que, em razão do período pandêmico,
as aulas serão à distância - via google meet - 
de maneira síncrona. 
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