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EMENTA 

 

 Este curso propõe-se a discutir questões referentes à produção do conhecimento científico, 

fornecendo subsídios para a formação do mestrando enquanto pesquisador, colocando-se em foco: 1) 

o pesquisar enquanto processo aberto de tomada de decisões nas diferentes etapas que o compõem; 

2) as características de cada uma das etapas do processo de pesquisa, com aprofundamento em 

relação às etapas de colocação do problema e de planejamento da pesquisa. Avaliação: O curso deve 

ser desenvolvido tendo, como base, a atuação constante por parte do aluno, seja em leitura de textos 

previamente indicados pela professora, seja na elaboração de produtos pessoais escritos. O aluno é 

avaliado pelo desempenho apresentado nas diferentes atividades desenvolvidas. Espera-se que o 

aluno, após realizado o curso, seja capaz de: diferenciar o conhecimento fruto de uma pesquisa de 

outras formas de conhecimento; identificar diferentes etapas do processo de pesquisa; identificar 

atividades a serem realizadas em cada etapa da pesquisa; ler, fazer resumos e quadros comparativos 

de artigos científicos; identificar em resumos de pesquisa as informações relativas às diferentes 

seções de um relato de pesquisa; propor o problema de pesquisa; realizar levantamento bibliográfico 

relevante para o estudo do problema de pesquisa; referenciar livros e textos nos moldes propostos 

pela comunidade acadêmica. 
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