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Elaboração do projeto de pesquisa
OBJETIVOS
• Oportunizar ao estudante a aquisição de conhecimentos que fundamentem a
compreensão da pesquisa científica como elemento da formação docente.
• Articular os conteúdos do curso de Pedagogia com temas para pesquisa científica no
capo da docência.
• Conhecer as diferentes abordagens, tipologias de pesquisa e procedimentos de
pesquisa.
• Construir o objeto de pesquisa, com sua contextualização, problematização, objetivos
e justificativa.
• Desenvolver a capacidade de buscar dados teóricos em sites confiáveis.
• Ressignificar o projeto de pesquisa já construído.
• Conhecer os elementos do artigo científico, bem como as normas para trabalho
científico da ABNT.
• Exercitar a experiência de apresentação pública de trabalhos.
PERFIL DO EGRESSO
O curso de Pedagogia da FAT objetiva a formação do profissional da educação capaz de
atuar com ética e compromisso em espaços escolares e não escolares, na promoção da
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aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos
níveis e modalidades do processo educativo. Além disso, visa a formação desse
profissional capaz de reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas,
cognitivas, emocionais e afetivas dos educandos nas suas relações individuais e coletivas;
e capaz de identificar problemas socioculturais e educacionais, respeitando as diferenças
existentes na sociedade.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Epistemologia da pesquisa e planejamento estruturado
Competências para a Pesquisa
Construção do objeto de pesquisa contextualizado, com problematização, objetivos e
justivicativa.
Abordagens e tipos de pesquisa
Dispositivos de coleta de dados: observação, entrevista, grupo focal, questionário,
formulários, historia oral, narrativas
Quadro teórico da pesquisa
Projeto de Pesquisa
Normas da ABNT
METODOLOGIA
O trabalho a ser realizado pautar-se-á no diálogo, de modo que o processo de ensinoaprendizagem seja verdadeiramente construtivo e formativo.
•

Aulas expositivas

•

Leituras reflexivas e discussão de textos que fundamentem o tema de pesquisa
escolhido.

•

Atendimentos individuais e em grupos

•

Visitas aos possíveis campos de pesquisa

•

Escrita/reescrita do projeto

•

Apresentação pública do projeto
AVALIAÇÃO

1ª unidade:
Construção do objeto de pesquisa (contextualização, objetivos, justificativa)- (5,0)
Construção da metodologia – (5,0)
2ª unidade:
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Construção do quadro teórico (5,0)
Apresentação pública do projeto (5,0)
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