
 

 

  
  

SEMINÁRIOS DE PROJETOS DE PESQUISA II 

  

 

1 – IDENTIFICAÇÃO  

Nome da disciplina: SEMINÁRIOS DE PROJETOS DE PESQUISA II 

Carga horária total: 32 horas (02 créditos)  

Categoria: Obrigatória 

Nível: Doutorado 

 

 

2 – OBJETIVOS: Fortalecer o projeto de pesquisa a ser desenvolvido pelo(a) doutorando(a). 

Desenvolver a habilidade de análise crítica de projetos de pesquisa, elaboração de pareceres 

científicos e argumentação com seus pares (“peer review”). 

  

 

3 – EMENTA: Reflexão crítica sobre elaboração e desenvolvimento da pesquisa odontológica do 

ponto de vista da originalidade, relevância, método e ética.  Agências financiadoras de 

projetos.  Processos de submissão de projetos a agências de fomentos.  Análise crítica com 

missão de parecer científico sobre projetos de pesquisa  

 

 

4 – METODOLOGIA E ESTRATÉGIAS: A disciplina será conduzida na forma de atividades 

presenciais e não presenciais, por meio deum processo de avaliações dos projetos de 

pesquisa dos alunos matriculados, com elaboração de pareceres, apresentação oral dos 

projetos e respostas aos pareceres. 

  

 

5 - CONTEÚDO 

Elementos de um projeto de pesquisa. 
Pitching Research. 
Como elaborar um bom parecer de projeto de pesquisa. 
Apresentações orais, avaliações e discussão dos projetos de pesquisa. 
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