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Ementa
Planejamento e elaboração de projetos de pesquisa, dissertações e teses;
metodologia científica; bases conceituais da pesquisa; tipos de pesquisa; técnicas e
instrumentos de coleta de dados; organização e análise de dados; seminários.

Objetivo Geral
Colaborar com o planejamento e o acompanhamento do projeto de pesquisa
(mestrado e doutorado) através de estudos e debates do referencial
teórico-metodológico da linha de pesquisa a que se vincula.

Objetivos Específicos
- Exercitar a reflexão e a discussão sobre a especificidade da pesquisa em Biologia
da Relação Parasito-Hospedeiro;

- Direcionar a discussão sobre o que é um projeto de pesquisa e os métodos
utilizados para o seu planejamento/construção;

 - Analisar, a partir dos projetos de pesquisa dos mestrandos e doutorandos, a
problematização, o quadro teórico e as instâncias operacionais necessárias para
sua viabilização do projeto;

- Acompanhar o desenvolvimento das pesquisas dos discentes, com vistas a
elaboração da dissertação/tese e manuscritos científicos.

Metodologia
A disciplina será ministrada segundo o cronograma de atividades, utilizando os
seguintes recursos:
- Aula expositiva-dialogada (atividade síncrona)



- Redação dos projetos de pesquisa ("atividade assíncrona")
- Exposição e discussões de projetos;
- Exposição e discussões de dissertações;
- Exposição e discussões de teses.
- Os discentes terão 20-30 min para apresentação do projeto de pesquisa.
- Após a apresentação todos os discentes deverão participar das discussões (20-30
min).

As aulas serão ministradas presencialmente.

Avaliação

A avaliação realizar-se-á durante todo o processo de ensino/aprendizagem, de
modo que o discente possa rever e complementar tanto sua proposta de pesquisa
quanto a dos demais projetos apresentados pelos discentes.
Os professores responsáveis pela disciplina poderão indicar/sugerir ajustes no
projeto de pesquisa com base na avaliação prévia do projeto escrito, apresentação
e discussão entre os discentes matriculados na disciplina. Após isso, em comum
acordo com os seus orientadores, os discentes definirão os caminhos a serem
adotados na revisão do projeto.

Bibliografia Básica
A bibliografia será referente ao projeto, dissertação ou tese desenvolvida pelo
discente.

CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Data Aula Assunto Docente

11/07
segunda-fe

ira Teórica

- Introdução à disciplina.
- Discussão do plano de ensino.
- Método de avaliação.
- O que é um projeto de pesquisa?
- Dicas para escrita do projeto de
pesquisa.

Mônica
Jadson
Thiago

11/07 a
29/07 Teórica/Prática

- Elaboração do material (projeto
escrito e slides) para apresentação
e discussão.

Mônica
Jadson

1º/08
segunda-fe

ira
Prática

- Envio do projeto escrito para os
docentes (santiago@ufg.br e
jadsonbezerra@ufg.br).
- Envio do resumo do projeto para
os discentes (via Google
classroom).

Mônica
Jadson

08/08
segunda-fe

ira
Prática - Envio dos slides de apresentação

do projeto para os docentes.

Mônica
Jadson

10/08
quarta-feir

a
Teórica - Seminários

Mônica
Jadson

11/08
quinta-feira Teórica - Seminários

Mônica
Jadson

12/08
sexta-feira

Teórica - Seminários e encerramento da
disciplina.

Mônica
Jadson
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