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DISCIPLINA 

Seminário de Dissertação - Mestrandos 

 
EMENTA E PROGRAMA DETALHADO: 

A disciplina tem como objetivo fornecer subsídios para que o aluno seja capaz de desenvolver o seu 

projeto de pesquisa. Para isto, a disciplina foi organizada em duas partes, a primeira, teórica na qual 

serão introduzidos e discutidos os principais conceitos relacionados ao processo de pesquisa 

propriamente dito e uma segunda, prática, na qual o aluno deverá apresentar um seminário relativo ao 

seu projeto de dissertação. No dia da apresentação do seminário, dois alunos serão selecionados para 

debater os projetos apresentados. 

 

PROGRAMA 
03/08/22 

• Apresentação da disciplina; 

• Principais etapas para a elaboração de um projeto de pesquisa 

10/08/22 

• A definição da questão de pesquisa  

• Introdução à revisão da literatura  

17/08/22:  

• Introdução às questões éticas em pesquisas que envolvem seres humanos 

24/08/22: Apresentação dos alunos  

31/08/22: Apresentação dos alunos  

14/09/22: Apresentação dos alunos  

21/09/22: Apresentação dos alunos  

28/09/22: Apresentação dos alunos 

05/10/22: Apresentação dos alunos  

19/10/22: Apresentação dos alunos 

26/10/22: Apresentação dos alunos 
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AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA 
• Apresentação do pré-projeto*: peso 2 

• Pré-projeto escrito**: peso 3 

• Comentário sobre apresentação do colega***: peso 2 
 
* A apresentação será feita em Power Point e o aluno terá entre 15 e 20 minutos para a apresentação. 

** O trabalho consiste em uma síntese do projeto de pesquisa, com no máximo dez páginas, em fonte 

número 12, espaço 1,5, contendo: Introdução, Justificativas, Objetivos, Metodologia, Cronograma e 

Referências (não conta no número de páginas). Os trabalhos poderão ser entregues até 10 de dezembro. 

*** O aluno que irá comentar o trabalho do colega deverá preparar uma intervenção analisando a 

adequação e validade dos procedimentos e métodos considerando os objetivos propostos e a 

viabilidade do projeto. Os apresentadores devem disponibilizar as apresentações aos 
debatedores com pelo menos 24 horas de antecedência do dia da apresentação. 
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