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PLANO DE ENSINO  
 

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

 Linha de pesquisa: Paisagem e análise ambiental 

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: Prof. Dr. Irani dos Santos 
Ementa: 
A relação entre teoria e empiria na pesquisa geográfica. A construção da pesquisa no campo da 
Geografia. Projetos de dissertação de Mestrado e de teses de Doutorado desenvolvidos no PPGEO. 
 
Conteúdos: 
 
Etapa 01 – apresentação do programa e discussão das questões fundamentais da pesquisa 

  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?  
Instrumental 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: O que? Por que? Como, com que, quanto? Onde? Quando? 
 
Etapa 02 – Apresentação e debate do projeto de pesquisa preliminar 

  Apresentação do estado da arte das pesquisas, apontando os desafios e problemas, com 
reflexões/debate sobre a pesquisa 

 
Etapa 03 – Reconstrução do projeto de pesquisa com supervisão do orientador 
 
Etapa 04 – Apresentação e avaliação do projeto de pesquisa 

  Apresentação do projeto de pesquisa à banca, com a incorporação dos avanços proporcionados 
pela reflexão feita na primeira apresentação e demais pesquisas realizadas no interstício. A 
avaliação será feita em função da avaliação da banca e do professor da disciplina. 

 
Descrição das atividades e recursos tecnológicos a serem empregados: 
Etapa 01 – Aula teórica apresentada via remota com material de apoio disponibilizado por email.  
Etapa 02 – Apresentação remota pelo discente do projeto de pesquisa preliminar com avaliação 
pelos colegas e pelo professor da disciplina.  
Etapa 03 – Reconstrução do projeto de pesquisa com supervisão remota do orientador (mínimo de 
dois encontros virtuais de orientação no período). 
Etapa 04 – Apresentação remota do projeto de pesquisa e avaliação por banca examinadora 
composta per um membro externo, professor e um colega da disciplina. 
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Todas as atividades serão realizadas de maneira remota utilizando a plataforma Jitsi ou similar. 
 
Cronograma (Período em que serão realizadas as atividades remotas e o total de carga horária): 
Etapa 01 – 15/06/2020  
Etapa 02 – 18 e 19/06/2020  
Etapa 03 – 22/06/2020 a 21/08/2020 
Etapa 04 – 26 e 27/08/2020 
Carga horária total de 60 horas. 
 
Formas de Avaliação: 
A avaliação será realizada pelo professor da disciplina com base nas apresentações e na 
evolução/readequação do projeto de pesquisa. 
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