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Pré-requisito(s):

Ementa: Discussão e abordagem dos temas relacionados às linhas de pesquisa e suas especialidades
temáticas, preparo dos projetos de pesquisa para qualificação no que tange à delimitação do tema e
problema de pesquisa, fontes e organização de informação científica e organização do trabalho científico. A
disciplina será desenvolvida de diferentes formas: leituras dirigidas com fins de aprofundamento,
apresentação de projetos de pesquisa e debates, palestras e outras atividades que contribuam para o
crescimento acadêmico dos pós-graduandos, podendo contar com professores externos convidados pelo
programa.

Ementa em inglês: Discussion and approach of themes related to the lines of research and their thematic
specialties, preparation of research projects for qualification with regard to the delimitation of the theme
and research problem, sources and organization of scientific information. The course will be developed in
different ways: readings directed for the purposes of deepening, presentation of research projects and
debates, lectures and other activities that contribute to the academic growth of graduate students, and
may include external professors invited by the program.

Ementa em espanhol: Discusión y abordaje de temas relacionados con las líneas de investigación y sus
especialidades temáticas, elaboración de proyectos de investigación para calificación en cuanto a la
delimitación del tema y problema de investigación, fuentes y organización de la información científica y
organización del trabajo científico. El curso se desarrollará de diferentes formas: conferencias dirigidas con
el propósito de profundizar, presentación de proyectos de investigación y debates, conferencias y otras
actividades que contribuyan al crecimiento académico de los estudiantes de posgrado, pudiendo incluir
profesores externos invitados por el programa.
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Objetivos Específicos:

1. Auxiliar o discente na organização do projeto de mestrado.
2. Auxiliar o discente na escrita do projeto de mestrado.
3. Preparar o discente para o desenvolvimento do manuscrito para Qualificação.

Conteúdo Programático:

1. Aspectos Éticos e Fraude em Ciências
2. Pesquisa Científica em Base de Dados
3. Redação Científica: Projetos
4. Redação da Introdução, Problema e Justificativa.
5. Revisão de Literatura
6. Redação do Objetivo, Hipótese, Metodologia e Cronograma

Metodologia

Para a condução das atividades acadêmicas no decorrer da disciplina será adotado o formato presencial.
As aulas teóricas serão expositivas, estimulando, contudo, a participação dos alunos durante a exposição do
conteúdo, através de perguntas formuladas à turma. Como recursos audiovisuais, serão utilizados: projetor
conectado a um computador para exposição do conteúdo teórico, quadro branco e pincéis.

Em relação às tecnologias de informação e comunicação (TIC’s), será utilizada a plataforma Google
Classroom, disciplina “Seminário de projeto I - PPGNS - 1002”
(link:https://classroom.google.com/c/MjA1ODg2MTAxNDYw?cjc=7xjmpb4). Este ambiente será utilizado
para consulta de materiais de apoio, complementares, vídeos, dentre outros que tornarem-se necessários
durante o transcurso da disciplina.

Critérios/Processo de avaliação de aprendizagem

A avaliação da disciplina se dará de forma individual através da apresentação de projeto na forma
presencial (30 minutos de apresentação e 15 minutos de arguição). Serão considerados os seguintes pontos
para avaliação: capacidade de discussão e argumentação dos pontos de pesquisa, abordagem da
introdução, problema, justificativa, objetivo, metodologia e cronograma.

Além da apresentação oral, será também exigida a submissão de arquivo em word com projeto finalizado.
Será utilizada a Plataforma Google Classroom, disciplina “Seminário de projeto I - PPGNS - 1002”
(link:https://classroom.google.com/c/MjA1ODg2MTAxNDYw?cjc=7xjmpb4) para a entrega do referido
material. Para a avaliação do manuscrito será considerada a formatação e respeito às normas de redação
científica estabelecidas pelo PPGNS, coerência entre a introdução/revisão da literatura, justificativa e
viabilidade dos objetivos; adequação metodológica e pertinência à linha de pesquisa; estrutura lógica no
desenvolvimento do texto e ortografia e cronograma. Serão componentes obrigatórios do manuscrito: 1)
Introdução contendo apresentação do tema, justificativa e hipótese, 2) Breve revisão da literatura/
Referencial teórico; 3) Objetivo geral e específicos; 4) Metodologia; 5) Cronograma físico e financeiro de
execução.

A nota final da(o) aluna(o) será a soma da nota do Projeto finalizado e da apresentação, a saber: 4

pontos apresentação (A) + 6 pontos Projeto Finalizado (PF).

Dessa forma teremos: A + PF = notal final
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Bibliografia básica

1. FERREIRA, H. S. Redação de trabalhos acadêmicos. Rio de Janeiro: Rubio, 2011.
2. LAVILLE, C.; DIONNE, J. A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em

ciências humanas. Belo Horizonte: UFMG, 1999.
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Bibliografia complementar

1. SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. rev. e atual. São Paulo: Cortez
Editora, 2007.

2. VIEIRA, S.; HOSSNE, W.S. Metodologia científica para a área de saúde. Rio de Janeiro: Campus, 2001,
192 p.

3. PESCUMA, Derna; CASTILHO, Antonio Paulo F. de. Projeto de pesquisa: o que é? como fazer? : um guia
para sua elaboração. 7. ed. São Paulo: Olho d'Água, 2011. 98 p.

CRONOGRAMA 2022-1

Local: Sala de aulas - sede PPGNS    Horário: 13:00 às 17:00h

Aulas/Datas Temas Métodos Descrição dos Temas / Atividades Docente

Aula 1
03/06

Apresentação da Disciplina e
Datas

Aula Presencial
Reconhecimento das expectativas da turma e

apresentação da disciplina.
Todos os docentes

Aspectos Éticos e Fraude em
Ciências

Aula Presencial
Atualizações acerca das normas que regulamentam os

aspectos éticos em pesquisa no âmbito da UFES.
Carolina Perim

Aula 2
10/06

Redação da Introdução, Problema
e Justificativa.

Revisão de Literatura
Aula Presencial

Instrumentalização acerca das boas práticas para
elaboração da  Introdução, problema, justificativa e

revisão da literatura em projetos de pesquisa.
José Luiz M. Rocha

Aula 3
24/06

Pesquisa Científica em Base de
Dados  / Redação Científica:

Projetos
Aula Presencial

Abordagem sobre a importância da adequada pesquisa
científica em bases de dados robustas e confiáveis.

Boas práticas para a elaboração de projetos de
pesquisa.

Míriam Rodrigues

Aula 4
01/07

Redação do Objetivo, Hipótese,
Metodologia, Cronograma

Aula Presencial
Instrumentalização acerca das boas práticas para
elaboração do Objetivo, Hipótese, Metodologia e

Cronograma em projetos de pesquisa.

Ana Paula
Leopoldo

Aula 5
08/07

Apresentação de Projetos pelos
estudantes

Aula Presencial Avaliação
Carolina Perim e

Míriam Rodrigues

Aula 6
15/07

Apresentação de Projetos pelos
estudantes

Aula Presencial Avaliação
José Luiz Marques
Rocha e Ana Paula

Leopoldo

Aula 7
22/07

Apresentação de Projetos pelos
estudantes

Aula Presencial Avaliação
Carolina Perim e

Ana Paula
Leopoldo

Aula 8
29/07

Apresentação de Projetos pelos
estudantes

*Prazo limite para postagem do
Projeto escrito Finalizado no

Google Classroom

Aula Presencial Avaliação
José Luiz Marques

Rocha e Míriam
Rodrigues
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