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PLANO DE ENSINO  
 

– Período especial de atividades remotas / 1º semestre de 2020 – 
 

 Linha de pesquisa: PRODUÇÃO DO ESPAÇO E CULTURA 

Disciplina: SEMINÁRIO DE PROJETOS Código: GEOG7027 
Nível: ( X) Mestrado   ( X) Doutorado Nº de matriculados/as: 10 

 
Natureza: ( X) Obrigatória  (   ) Eletiva Carga horária: 60 Créditos: 04 
Professor/a/es: ADILAR ANTONIO CIGOLINI 
 
Ementa: 
Dinâmica de construção da pesquisa no campo da Geografia. Avaliação e apontamentos de 
caminhos para as pesquisas de Mestrado e de Doutorado desenvolvidos no PPGEO. 

 
Conteúdos: 
Etapa 01 – Apresentação do programa e do cronograma e apresentação da pesquisa 
Etapa 02 – Reformulação do projeto em conjunto com o orientador 
Na reconstrução do projeto de pesquisa, pode-se levar em consideração os seguintes elementos: 
- Clareza do problema de pesquisa, hipóteses e objetivos 
- Articulação entre conceitos/ teoria, métodos/procedimentos metodológicos, objetivos e pesquisa empírica. 
- Revisão bibliográfica – duas dimensões 
Teórica: qual é o estado do conhecimento? Instrumento analítico para compreender e discutir o objeto, de 
forma sistemática. 
Empírica: que pesquisas recentes existem sobre o assunto (teses, dissertações, artigos)? 
Situar a pesquisa no conjunto daquelas já realizadas, auxiliando na construção das abordagens e mostrando 
qual, de fato, é a contribuição dentro do tema. Evita a repetição de trabalhos e auxilia a superar as lacunas no 
conhecimento. 
- Questões básicas para reflexão sobre o fenômeno: O que? Por que? Como? Com o que? Quanto? Onde? 
Quando? 
Etapa 03 – avaliação do projeto de pesquisa, por pesquisador selecionado 
O projeto será encaminhado a um pesquisador reconhecido na área, que produzirá um relatório de avaliação, 
indicando problemas e possíveis soluções em relação à pesquisa do discente. A seleção do pesquisador 
poderá ser feita pelo próprio discente ou professor coordenador da disciplina. 
Etapa 04 – Apresentação e avaliação do projeto com as implicações do relatório sobre a pesquisa 
Apresentação do projeto, com a incorporação dos avanços proporcionados pela reflexão feita a partir da etapa 
03 e leitura do relatório do professor pesquisador, com avaliação pelo discente sobre as implicações na 
pesquisa. 

 
Descrição das atividades e recursos tecnológicos a serem empregados: 
Apresentação de forma remota (até 15 min) do estado da arte do projeto apontando os desafios e 
problemas, com posterior debate sobre a pesquisa.  
Apresentação do novo projeto de pesquisa de forma remota, com a incorporação dos avanços 
proporcionados pela reflexão feita a da etapa 03 e leitura do relatório do professor pesquisador, com 
avaliação pelo discente sobre as implicações na pesquisa. 

 
Cronograma (Período em que serão realizadas as atividades remotas e o total de carga horária): 
Dia 09 – 10 – 11 e 12.06.2020 às 14:00h.- Etapa 01 – Apresentação do programa e do cronograma 
e apresentação da pesquisa 
Dias 13.06.2020 a 24.07.2020 - Etapa 02 – Reformulação do projeto em conjunto com o orientador 
Dias 27.07.2020 a 14.08.2020 - Etapa 03 – Avaliação do Projeto de pesquisa, por pesquisador 
selecionado 
Dias 24 a 27 de agosto – 14:00h - Etapa 04 – Apresentação e avaliação do projeto com as 
implicações do relatório sobre a pesquisa 
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Formas de Avaliação: 
A avaliação da disciplina será feita em função das considerações constantes no relatório e do 
avanço na pesquisa, evidenciado entre a etapa 03. 
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