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A – EMENTA

Aprofundamento  teórico-metodológico  das  pesquisas  na  linha  Prá cas  educa vas  e
diversidade. Apresentação e discussão das pesquisas em andamento.

B – OBJETIVOS DA DISCIPLINA

1- Fazer o acompanhamento dos projetos de pesquisa dos mestrandos através de estudos e
debates do referencial teórico-metodológico da linha de pesquisa  Prá cas Educa vas e
Diversidade;

2- Exercitar a reflexão e a discussão sobre a especificidade da pesquisa em educação e
3- Analisar objetos de pesquisa, estados da arte, metodologias e as problema zações dos

projetos de pesquisa, a fim de operacionalizar os projetos de pesquisa apresentados por
cada mestrando.

C – PROGRAMA

Módulo I

 Apresentação e discussão do Plano de Curso.
 O Projeto de Pesquisa:

o O objeto da pesquisa;
o A construção do problema;
o A jus fica va do estudo;
o Definição de obje vos;

Metodologia: aulas exposi vas
debates
textos para leitura.



Módulo II

 Apresentação e discussão dos Projetos de Pesquisa dos alunos
o Revisão teórica: quadro teórico;
o Revisão bibliográfica;
o Opções metodológicas
o Implicações da pesquisa

Metodologia: Exercício de defesa e arguição (seminários)
Debates
textos para leitura

Avaliação: será realizada durante todo o processo de ensino/aprendizagem, tendo como 
balizador os seguintes quesitos:
Par cipação nos exercícios de debate e arguição (20%);
Apresentação de projetos (30%);
Apresentação de projeto reconstruído (50%).
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