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Ementa: 

  Elaboração do projeto de pesquisa e do produto a ser construído: a elaboração da problemática de estudo, os pressupostos 

teóricometodológicos da investigação e os procedimentos e instrumentos de pesquisa. Inclui o planejamento do produto. 

 

Objetivos: 

  Elaborar a construção do projeto de pesquisa e do produto, observando os seus constituintes como:  a elaboração da 

problemática de estudo, os pressupostos teóricometodológicos da investigação e os procedimentos e instrumentos 

de pesquisa. Inclui o planejamento do produto. 

 

Metodologia: 

 Leituras individual ;  

 Encontros para debates, orientações e fundamentação teórica. 

  

 
 

Avaliação: 

 A avaliação é processual dentro da dinâmica entre teoria e prática,durante o processo de construção do projeto.  

Avaliação no final do processo, por meio de uma banca avaliativa , de acordo com os regulamentos do PPGMPE. 

 

  

 Linha de Pesquisa: adequação do Projeto à linha de pesquisa selecionada. ·  Teoria e Metodologia: objetividade e 

consistência na apresentação teóricometodológica dos tópicos envolvidos no tema central proposto. ·  Inter-

relações: demonstração de capacidade para estabelecer inter-relações entre a teoria e o objeto de estudo. ·  

Bibliografia: adequação e atualização da bibliografia utilizada no projeto de pesquisa apresentado.  Qualidade do 

texto: coesão e coerência, vocabulário adequado, correção gráfica. 
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