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EMENTA: 

Exercícios de metodologia aplicada ao desenvolvimento de uma pesquisa de mestrado: enfoque na 

construção do projeto de pesquisa, a partir de uma metodologia baseada na ruptura e na construção do 

objeto de pesquisa. O objetivo é que os estudantes, no decorrer da disciplina, saibam como definir uma 

problemática de pesquisa e sua justificativa, identificar a metodologia e os materiais de pesquisa (dados a 

serem coletados, documentos e referências bibliográficas a serem lidas e analisadas, entrevistas a serem 

realizadas, etc.), definir etapas e estabelecer um cronograma de trabalho para realização da tese de 

mestrado.  

 

AVALIAÇÃO: 

100% = Qualidade da participação e frequência 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

SESSÃO 1: Primeiro dia (tarde): Apresentação dos objetivos pedagógicos da disciplina; 

SESSÃO 2: Segundo dia (manhã): Reflexões teóricas sobre metodologia de pesquisa (I); 

SESSÃO 3: Segundo dia (tarde): Reflexões teóricas sobre metodologia de pesquisa (II); 

SESSÃO 4: Terceiro dia (manhã): A construção do projeto de pesquisa; 

SESSÃO 5: Terceiro dia (tarde): Exercícios a partir dos projetos dos discentes (I); 

SESSÃO 6: Quarto dia (manhã): Exercícios a partir dos projetos dos discentes (II); 

SESSÃO 7: Quarto dia (tarde): Exercícios a partir dos projetos dos discentes (III); 
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