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EMENTA 

Fundamentos teórico-metodológicos da elaboração de projetos de dissertação. Discussão teórico-metodológica 

da elaboração de projetos de dissertação a partir dos pré-projetos dos mestrandos.  

OBJETIVOS 

Geral: Discutir os fundamentos teórico-metodológicos da elaboração de projetos de dissertação a 

partir dos pré-projetos de pesquisa apresentados pelos/as mestrandos/as. 

Específicos:  

a) Instrumentalizar os/as mestrandos/as na elaboração das várias etapas do projeto de pesquisa; 

b) Aprimorar competências relacionadas ao raciocínio crítico por meio de atividades de análise das 

propostas dos projetos de pesquisa adotando uma postura crítica construtiva; 

c) Gerar um espaço de reflexão e discussão sobre as especificidades da pesquisa em psicologia a partir 

dos pré-projetos. 

 

CONTEÚDO 
 

Unidade I - Apresentação e discussão dos objetivos do Seminário e sua forma de funcionamento 

1.1- Levantamento dos interesses dos alunos a respeito das temáticas de pesquisa; 

1.2-Análise de teses e dissertações com o objetivo de apropriação dos aspectos da construção teórico-

metodológica, priorizando-se produções da região amazônica; 

1.3-Elementos constitutivos do projeto de pesquisa; 

1.4- Orientações para a re-elaboração/adequação do projeto de pesquisa. 

 

Unidade II – Revisão de literatura 

2.2 A revisão de literatura como elemento fundamental na definição do problema e justificativa do 

projeto; 

2.2 Procedimentos e fontes para revisão de literatura (estimular o acesso aos bancos de dados das 

universidades da região norte); 

2.3 Apresentação e discussão da parte inicial do projeto de pesquisa (título, contextualização, 

problema, questões centrais, hipóteses, justificativa, objetivos e autores de referência). 
 

Unidade III – Articulação teoria e método na elaboração do projeto de pesquisa 

3.1 – Discussão coletiva dos procedimentos teórico-metodológicos dos projetos de pesquisa em 

elaboração; 

3.2 – Apresentação e discussão dos projetos de pesquisa (primeira versão com todos os elementos); 

 

Unidade IV – Socialização dos projetos com demais professores pesquisadores 

4.1 – Seminários de socialização/discussão dos projetos de pesquisa, por grupos 

teórico/metodológicos com a participação de orientadores e/ou convidados. 
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METODOLOGIA 
 

O Seminário de Pesquisa caracteriza-se como um espaço para que os estudantes elaborem e/ou revisem 

os projetos de pesquisa e, neste sentido, dependerá do apoio dos orientadores aos seus mestrandos para 

que possa ser executado com êxito.  

Os primeiros encontros oportunizarão a análise de teses e dissertações e fornecerão informações 

teórico-metodológicas sobre o planejamento de pesquisas científicas em psicologia (dando ênfase às 

produções sobre a região amazônica). 

Em seguida serão desenvolvidas atividades de apresentação e discussão das etapas de elaboração do 

projeto em três momentos distintos de acordo com cronograma da disciplina: 

1º - Problemática específica e objeto de investigação (título, contextualização, problema, questões 

centrais, hipótese, justificativa, objetivos, autores de referência);  

2º -Procedimentos teórico-metodológicos e o esboço inicial do projeto de pesquisa (concepção teórico-

metodológica, procedimentos de coleta e análise dos dados); 

3º - Socialização e discussão do projeto de pesquisa com professores orientadores e/ou convidados.  

RECURSOS DIDÁTICOS 

- Quadro branco e pincel; projetor de multimídia; textos didáticos. 
 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada durante todo o processo de ensino/aprendizagem de acordo com critérios técnico-

científicos, de modo que o mestrando tenha a possibilidade de rever, complementar e corrigir os rumos de sua 

proposta de pesquisa.  

https://www.fca.unesp.br/Home/Biblioteca/tipos-de-evisao-de-literatura.pdf
http://www.posgrad.fae.ufmg.br/posgrad/posgradfae/wp-content/uploads/Orientacoes-para-Elabora%C3%A7ao-de-Projeto-de-Pesquisa.pdf
http://www.posgrad.fae.ufmg.br/posgrad/posgradfae/wp-content/uploads/Orientacoes-para-Elabora%C3%A7ao-de-Projeto-de-Pesquisa.pdf


Os professores, responsáveis pela disciplina, indicarão possíveis ajustes e possibilidades de melhoria no projeto 

de pesquisa e os mestrandos, sob a supervisão de seus orientadores e orientadoras, definirão os caminhos a 
serem adotados.  

O produto do Seminário será o Projeto de Pesquisa, a ser entregue em data previamente combinada. 

 

Atividade Critérios Nota 

Participação nas aulas a) Frequência; 

b) Cumprimento de prazos e qualidade das apresentações nas 

etapas de análise do seu projeto; 

c) Pertinência e adequação das contribuições nas análises dos 

projetos dos colegas. 

0 a 40 

Elaboração do projeto de 

pesquisa 

a) Coerência entre problema, objetivos, fundamentação 

teórica, método e procedimentos de pesquisa; 

b) Adequação da linguagem (correção ortográfica e 
linguagem acadêmica); 

c) Uso das normas da ABNT e recomendações do Comitê de 

Ética em Pesquisa (quando for o caso). 

0 a 60 

A nota final será obtida pela somatória das notas parciais Nota final 
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