
PLANO DE ENSINO

CARGA HORÁRIA TOTAL: 20h
DATAS: 31/07/19, 07/08/19, 14/08/19, 21/08/19 e 28/08/19 das 13h às 17h.
ANO/SEMESTRE: 2018/2
TURMA: Elaboração de Projeto de Pesquisa – Pesquisas Sociais, Humanas e Sociais Aplicadas
LOCAL: UFRRJ Seropédica
Recursos Institucionais: Datashow

INSTRUTOR (ES): Vagner Rangel Moreira
COORDENADORA: 

OBJETIVO DA DISCIPLINA: Desenvolver um projeto de pesquisa em Ciências Sociais, Humanas ou

Sociais Aplicadas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1- Identificar o Programa de Pós-Graduação em que o projeto de pesquisa será submetido, as suas áreas

de concentração, as suas linhas de pesquisa e os possíveis temas de interesse dos possíveis orientadores;

2-  Elaborar  o  projeto  de  pesquisa  de  acordo  com  a  estrutura  discriminada  Humanas  em  editais

anteriores  de  Seleção  ao  Mestrado/Doutorado  dos Programas  de  Pós-Graduação,  em especial,  os  da

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

EMENTA: 

O que é um projeto de pesquisa? Finalidades de um projeto de pesquisa. Elementos constitutivos de um

projeto de pesquisa. Fontes de Pesquisa. Tema/Problema/Hipótese. Justificativa. Objetivos. Revisão de

Literatura. Metodologia. Definição da Amostragem. Coleta de dados. Organização e análise dos dados.

Constituição formal do Projeto de pesquisa. Plágio Acadêmico.

INFRAESTRUTURA:

Sala de aula com quadro negro/branco, giz/pilot e data show.

MATERIAL DIDÁTICO:

Artigos científicos, capítulos de livros e os slides apresentados no curso.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

Apresentação do projeto de pesquisa (esboço pelo menos).

CERTIFICADO:



 Obtenção com a frequência mínima em 75% do total de horas aulas.

COMPETÊNCIAS ESPERADAS AO FINAL DO CURSO:

- Competência para identificar problemas de pesquisa; 

- Competência para elaborar a metodologia de pesquisa; 

- Habilidade técnica para elaborar e aplicar instrumentos de pesquisa; 

- Competência para realizar o cronograma da pesquisa; 

-Competência para elaborar um projeto de pesquisa.



CRONOGRAMA:

Aula Data ATIVIDADES PROGRAMADAS

Aula 1

31/07/19 Projeto de Pesquisa: Conceituação, importância e
estrutura;  Fontes  de  Pesquisa  e  Plágio
Acadêmico. Escolha do tema, sua delimitação e
título  –  A partir  dos  conceitos e  dos  exemplos
apresentados, o aluno deve refletir sobre o tema
que gostaria de pesquisar e delimitá-lo.

Aula 2

07/08/19 Formulação  do  Problema  e  Construção  das
Hipóteses – Nessa aula, serão apresentados todo
o processo e as regras de formulação do processo
de  pesquisa.  Os  tipos  de  hipóteses  e  as
características  da  hipótese  aplicável.
Possibilitando,  assim,  que  o  aluno  formule  o
problema da sua pesquisa e as supostas respostas
ao problema investigado.

Aula 3

14/08/19 Justificativa e Objetivos da Pesquisa – A partir
dessa  aula,  o  aluno  deverá  explicar  as  razões
teóricas e práticas  que o levaram a pesquisar o
tema,  a  motivação  e  a  importância  do  estudo.
Além de sintetizar  o  que ele  pretende  alcançar
com a pesquisa.

Aula 4

21/08/2019 Fundamentação  Teórica  –  Os  alunos  deverão
apresentar os autores que serão referências para o
estudo,  as  teorias  que  serão  utilizadas,  para,
posteriormente,  elaborarem o estado da Arte do
tema proposto.
Metodologia  –  Métodos  que  proporcionam  as
bases lógicas da investigação (dedutivo, indutivo,
hipotético-dedutivo, dialético e fenomenológico),
métodos  que  indicam  os  meios  técnicos  da
investigação  (experimental,  observacional  e
comparativo).  A  partir  das  informações
apresentadas,  os alunos deverão ser  capazes  de
identificar  os  métodos  que  desejam  utilizar  no
seu projeto de pesquisa.

Aula 5 28/08/2019 Metodologia  –  Delineamento  da  pesquisa
(bibliográfica,  documental,  experimental,  ex-
post-facto,  levantamento  de  campo,  estudo  de
caso  e  estudo  de  campo).  A  partir  das
informações apresentadas, os alunos deverão ser
capazes de identificar  os tipos de delineamento
que desejam utilizar no seu projeto de pesquisa.
Metodologia – Amostragem na pesquisa social,
técnicas  de  coleta  de  dados  (observação,



entrevista,  questionário  e  utilização  de
documentos),  Análise  e  interpretação  de  dados
(análise de conteúdo).  A partir das informações
apresentadas,  os alunos deverão ser  capazes  de
selecionar  as  técnicas  de  coleta  de  dados  mais
pertinentes e adequados à sua pesquisa.
Cronograma  e  Financiamento  da  Pesquisa  –  O
aluno  deverá  construir  o  cronograma  da  sua
pesquisa  dentro  o  prazo  do  curso  desejado
(mestrado – 24 meses e doutorado – de 36 a 48
meses).  Além disso,  informar  como a pesquisa
será  financiada,  com  recursos  próprios  ou
externos.  Referências  Bibliográficas  –
Apresentação  da  regra  da  ABNT  referente  à
citação  dos  documentos  que  subsidiaram  a
compreensão do objeto de estudo.
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