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EMENTA
Este seminário tem por objetivo oferecer aos participantes oportunidades de discutir
problemas teórico-práticos que envolvam seus projetos de pesquisa em andamento.
Questões teóricas e metodológicas comuns serão aprofundadas a partir de leituras e
discussões conjuntas com o grupo, ou mesmo a partir de apresentações individuais.
Procedimentos e análise de dados serão focalizados conforme necessidades do grupo,
buscando-se explorar com os participantes o que eles fazem e o porquê o fazem, a fim
de propiciar um espaço para auto-questionamento e melhor entendimento dos
encaminhamentos necessários para a execução da pesquisa.
Os temas a serem abordados são aqueles referentes aos focos de estudo dos alunos
participantes:






análise de necessidades e propostas de cursos instrumentais em contextos diversos;
formação do professor e ensino-aprendizagem em ambientes presencial e digital;
material didático para contextos presenciais e digital: avaliação e elaboração;
aspectos de metodologia de pesquisa;
procedimentos de análise de dados.
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