
 

Disciplina: SEMINÁRIO AVANÇADO DE PESQUISA                                    Período: 2021/2 

Curso: Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo – Projeto e Cidade 

Profa. Responsável: Dra. Adriana M. Vaz de Oliveira e Dra. Loyde Vieira de Abreu Harbich 

 

DISCIPLINA OBRIGATÓRIA 

Carga horária: 32hs Créditos: 02 

Dia da semana: quarta -feira Horário: 14hs 

EMENTA: Seminário de apresentação e discussão dos resultados parciais das 

pesquisas dos mestrandos e preparação para a qualificação. 

OBJETIVO: Apoiar o processo de desenvolvimento e construção da dissertação com 

foco no ordenamento de sua estrutura, na elaboração de um sumário explicativo e na 

produção de texto introdutório e de referencial teórico 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

- Aspectos básicos e estruturantes da pesquisa científica (delimitação do objeto) 

- Como elaborar um Sumário Explicativo? 

- Dicas para elaboração de textos introdutórios 

- Construção do referencial teórico e levantamento de fontes analíticas 

- Como apresentar um Seminário de Pesquisa? 

METODOLOGIA 

 Aula expositiva  

 Discussão em grupos 

 Rodas de Conversa 

 Seminário  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 Participação nas atividades em sala 

 Apresentação de Seminário  

 Entrega de documento / relatório de dissertação contendo: Sumário 

Explicativo; Introdução (delimitação do objeto); Referencial Teórico (texto 

preliminar); Bibliografia 
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Aula CH Data Atividade / Conteúdo Metodologia Atividade 

1 4 
4 de 

agosto  

Apresentação da disciplina. Método de avaliação 
(Seminário + constituição de um 'Dossiê'). Aspectos 
básicos e estruturantes da pesquisa científica 
(delimitação do objeto) 

Aula expositiva - Roda de conversa 
sobre o Problema de Pesquisa 
(Preenchimento e debate da Ficha 
1) 

Rever (ajustar ou validar o escopo de pesquisa) - a 
'nova proposta poderá ser feita utilizando a Ficha 3 

2 4 
11 de 

agosto 

Construção do Referencial teórico e levantamento de 
fontes analíticas (Dicas para pesquisa em plataformas 
de periódicos) 

Aula expositiva - Roda de conversa 
sobre ‘Chaves de Pesquisa' 

Completar (ou ajustar) o referencial teórico (lista de 
autores/obras) segundo temas de interesse. Utilizar 
o método de Revisão Bibliográfica Sistemática. 
Ficha 2 (Fichamento) - Até a data da banca o/a 
mestrando deverá ter elaborado 3 fichamentos 

3 4 
18 de 

agosto  
Como elaborar um Sumário Explicativo. Dicas para 
elaboração de textos introdutórios. 

Aula expositiva - Roda de conversa 
'estrutura da dissertação' 

Propor uma 'estrutura mínima de Sumário para a 
dissertação' - Elaborar a Ficha 3 

4 4 
01 de 

setembro 
Elaboração de documento para Seminário de Pesquisa 

Orientações individualizadas - a 
serem agendadas com as docentes 

  

5 4 
15 de 

setembro 
Elaboração de documento para Seminário de Pesquisa 

Orientações individualizadas - a 
serem agendadas com as docentes 

Apresentar o Sumário - Ficha 3 

-   
13 de 

outubro 
Entrega de Documento Preliminar para a Banca   

Envio de cópias digitais para os componentes da 
banca e para as docentes da disciplina com o título 
de mensagem "SUMÁRIO XXX (nome do/a 
mestrando/a") 

6 4 
20 de 

outubro 
Seminário de Pesquisa - Serão bancas simultâneas, 
uma para cada linha de pesquisa  

Apresentação para banca  

7 4 
27 de 

outubro 
Revisão do Texto segundo orientação da banca 

Orientações individualizadas - a 
serem agendadas com as docentes 

  

8 4 
03 de 

novembro 
Revisão do Texto segundo orientação da banca 

Orientações individualizadas - a 
serem agendadas com as docentes 

  

- 32 
17 de 

novembro 

Entrega de documento final com as correções 
sugeridas pela Banca. O documento é composto por: 
Capa; sumário; introdução; sumário explicativo; 
capítulo prévio de revisão bibliográfica (referencial 
teórico)   

Deverá ser enviado uma cópia digital para as 
docentes da disciplina com o título de mensagem 
"SUMÁRIO EXPLICATIVO FINAL XXX (nome do/a 
mestrando/a"). Anexo também o dossiê (projeto de 
pesquisa, fichas da disciplina, fichamentos) 

 



 As aulas expositivas e dialogadas (síncronas) serão das 14 às 16:00 hs. Das 16:00 às 17:40 hs consideram-se atividades assíncronas, com o 

desenvolvimento dos exercícios. As demais aulas serão encontros de orientação, também previstos das 14:00 às 16hs. No dia da banca de leitura dos 

sumários, prevê-se a aula de 4 hs. 

 Os encontros síncronos (orientações, apresentações, discussões) ocorrerão pela plataforma GSuite (Google classroom ou Google meet) ou outra 

institucional, em caso de problemas. Os materiais serão distribuídos pelos professores pelo SIGAA e/ou na pasta da disciplina no classroom. A envio 

dos materiais pelos alunos será via e-mail institucional dos professores ou anexado à pasta da disciplina no Google Classroom. As orientações aos 

alunos acontecerão às quartas no horário das aulas (14 às 16:00 hs), conforme cronograma acima.   

 Para atingir os objetivos propostos, a disciplina mesclará aulas remotas síncronas (de acordo com a resolução CONSUNI 2020 UFG e com a Instrução 

Normativa SETI 01, de 27 de maio de 2020 que define as Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação (TDIC) institucionais na UFG), em que 

acontecerão exposições teóricas, orientações coletivas e individuais, discussões sobre os trabalhos, e atividades assíncronas (desenvolvimento dos 

sumários explicativos).  

 Direito autoral - Conteúdo desse documento é protegido por direito autoral, sendo permitida apenas a sua reprodução para fins 
educativos e de informação, no âmbito da disciplina cursada, nos termos da Lei n. 9610/98. 
 


