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EMENTA
O planejamento da pesquisa científica. Definição do tema, do problema, e das questões ou hipóteses que
norteiam ou amparam a pesquisa. Definição dos 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. Proposição de projeto de tese nas linhas de pesquisa do Programa de Pós-graduação em
Administração da UFMS. Adequabilidade dos projetos de tese para submissão a editais de financiamento de
pesquisas locais, regionais e federais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo da disciplina ministrada aos alunos de doutorado tratará:
- Pesquisa científica: classificações, etapas, procedimentos, instrumentos utilizados em estudos voltados à
Gestão do Agronegócio e Organizações. 
- Estrutura do projeto de pesquisa: partes componentes. 
- Projeto de pesquisa: definição, elaboração, execução de apresentação dos resultados, considerando as duas
linhas de pesquisa do PPGAD

OBJETIVOS
Propõe-se como objetivos:
a) proporcionar conhecimentos que amparem a compreensão dos fundamentos teóricos
da pesquisa cientifica e do projeto de pesquisa;
b) desenvolver habilidades necessárias para elaboração de pesquisa cientifica e de projeto de pesquisa.
c) motivar o aluno para pensar sobre a sua pesquisa científica segundo preceitos das linhas de pesquisa do
PPGAD.
d) motivar os alunos a pensarem em suas condutas como futuros orientadores de trabalhos de dissertações e de
teses, bem como outros produtos acadêmicos.

AVALIAÇÃO
A avaliação do ensino e da aprendizagem considerará a correta apresentação das partes componentes do
projeto de pesquisa cientifica. Para isso, os seguintes aspectos serão objeto de avaliação: 
- a análise dos requisitos em termos de consistência, de integração, e de sustentabilidade das idéias; 
- a originalidade e o ineditismo do tema da pesquisa, 
- a validade do construto teórico. 
Frequência, pontualidade, assiduidade e participação valerão 10% (via google meet).
Conforme cronograma de apresentações, a nota final (90%) será dada considerando a entrega das partes dos
projetos de pesquisa (tese) em sua forma final, com uma semana de antecedência da data do cronograma, para
o professor da disciplina, para o líder da linha e para o professor orientador.

METODOLOGIA
As aulas serão preparadas e apresentadas aos alunos presencialmente. Todos os encontros da disciplina serão
respeitados (dia e horário de aula), sendo a carga horária cumprida integralmente. Caberá aos alunos realizar
seminários para apresentação do andamento das suas tese. 
Professores e pesquisadores de outras IES, do Brasil e fora do país, que falarão  via google meet sobre teses de
doutorado orientadas, bem como sobre a produção de teses em suas instituições. 
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