
 

Disciplina: SEMINÁRIO AVANÇADO DE PESQUISA                                    Período: 2022/2 

Curso: Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo – Projeto e Cidade 
Profs. Responsáveis: Dra. Christine Ramos Mahler e Dr. Cristiano Almeida 

 

DISCIPLINA OBRIGATÓRIA 

Carga horária: 32hs Créditos: 02 

Dia da semana: quarta -feira Horário: 14hs às 17h40 

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 
✓ Aulas expositivas  
✓ 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 

BIBLIOGRAFICA 
AGUIAR, Gisele Adornato. Tutorial Mendeley ABNT e APA. Disponível em: 
https://bibliotecafea.files.wordpress.com/2015/06/tutorial-mendeley-2015-abnt-e-apa.pdf acesso 

em 10 de julho de 2017 
AMADEU, Maria Simone Utida dos Santos [et. al.] Manual de normalização de documentos científicos 
de acordo com as normas da ABNT. Curitiba: Ed. UFPR, 2015. Disponível em: 
http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/45654/Manual%20de%20Normalizacao%20de%2

0Documentos%20Cientificos.pdf?sequence=1&isAllowed=y acesso em 10 de julho de 2017 
ECO, Humberto. Como se faz uma Tese. 13ª ed. Lisboa: Ed. Presença, 2007. 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. 
São Paulo: Atlas, 2003.  

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia Científica. São Paulo: Cortez, 2000. 

https://bibliotecafea.files.wordpress.com/2015/06/tutorial-mendeley-2015-abnt-e-apa.pdf
http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/45654/Manual%20de%20Normalizacao%20de%20Documentos%20Cientificos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/45654/Manual%20de%20Normalizacao%20de%20Documentos%20Cientificos.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Aula CH Data Atividade / Conteúdo Metodologia Atividade 

1 4 
20 de 

outubro  

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 
27 de 

outubro 

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

Aula expositiva - Roda de conversa 
sobre o '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 
03 de 

novembro  

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 
10 de 

novembro 
Elaboração de documento para Seminário de Pesquisa 

Orientações individualizadas - a 
serem agendadas com os docentes 

  

5 4 
17 de 

novembro 
Elaboração de documento para Seminário de Pesquisa 

Orientações individualizadas - a 
serem agendadas com os docentes 

Apresentar o Sumário - Ficha 3 

-   
24 de 

novembro 
Entrega de Documento Preliminar para a Banca   

Entrega de duas cópias impressas frente e verso, 
grampeada, na Secretaria do PPG-PG. Deverá ser 
enviado uma cópia digital para as docentes da 

disciplina com o título de mensagem "SUMÁRIO 
XXX (nome do/a mestrando/a)" 

6 4 
01 de 

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

Apresentação para as bancas 
Na data da Banca deverá apresentar o Dossiê (Este 
conterá: Projeto de Pesquisa; Ficha 1; Ficha 2) 

7 4 
08 de 

dezembro 
Revisão do Texto segundo orientação da banca 

Orientações individualizadas - a 
serem agendadas com os docentes 

  

8 4 
15 de 

dezembro 
Revisão do Texto segundo orientação da banca 

Orientações individualizadas - a 

serem agendadas com os docentes 
  

- 32 
22 de 

dezembro 

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)" 

 


