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Disciplina: SEMINÁRIO DE PESQUISA                                                                                   Período: 2022/1 
Curso: Programa de Pós-Graduação Projeto e Cidade                            
Profs. Responsáveis:  prof. Fabio Ferreira Lima (fabio.lima@ufg.br) 
prof. Gabriel Teixeira Ramos (ramosgabriel@ufg.br) 

PLANO DE ENSINO 
Disciplina Obrigatória. Carga horária: 64h  
Créditos: 04. Horário: 5a feira, 14h – 17h40 
EMENTA:  
Procedimentos de pesquisa em arquitetura e urbanismo, revisão, apresentação e discussão do projeto de 
pesquisa de dissertação. 
OBJETIVOS: 
Subsidiar os alunos com informações e procedimentos capazes de contribuir com a revisão do projeto de 
dissertação de mestrado, pautando-se em: i) referências afetas à metodologia científica, para a capacitação do 
aluno na revisão do projeto de pesquisa, elaboração de artigos científicos e desenvolvimento da dissertação de 
mestrado; e ii) apresentação e discussão do seu projeto de pesquisa com pesquisadores internos e externos à 
UFG. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
Introdução à metodologia científica. Princípios e características da ciência. O conhecimento científico. 
Investigação cientifica: diferentes etapas, linguagem cientifica, métodos e técnicas. Aprofundamento sobre o 
conhecimento científico através de discussão e análise crítica de artigos científicos, dissertações e teses 
relacionadas à área. Estrutura do projeto de pesquisa. Revisão do projeto de dissertação de mestrado, 
envolvendo contextualização, problema, objetivos, justificativa, perguntas de pesquisa, hipótese, referencial 
teórico, métodos, técnicas e procedimentos, com auxílio dos orientadores. Apresentação e discussão sobre o 
projeto de pesquisa.  
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 
A avaliação consiste em um processo contínuo envolvendo todas as aulas, entregas parciais e participação dos 
alunos nas discussões, além da avaliação dos seguintes produtos: 
1. Revisão do projeto de pesquisa de dissertação, atendendo aos preceitos da metodologia científica; 
2. Apresentação e avaliação do projeto de pesquisa. 
METODOLOGIA:  
Aulas expositivas e dialogadas. Estudos dirigidos. Orientações dos professores da disciplina e dos professores 
orientadores do projeto de dissertação. Seminários de estudos. Seminário dos projetos de pesquisa. 
Bibliografia básica: 
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 1989. 
LAKATOS, Eva M. Fundamentos de metodologia científica. LAKATOS, Eva M. & MARCONI, Marina de A. - 5. 
ed. - São Paulo : Atlas, 2003. 
LAKATOS, Eva M. & MARCONI, Marina de A Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, 
pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos. 6a ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
Complementar: 
LAKATOS, Eva M. & MARCONI, Marina de A . Metodologia científica: ciência e conhecimento científico, métodos 
científicos, teoria, hipóteses e variáveis. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
ALVES, Rubem. Filosofia da ciência: introdução ao jogo e a suas regras. 2a ed. São Paulo: Loyola, 2000. 
Material de apoio: 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724 Informação e documentação: trabalhos 
acadêmicos; apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2002. 
__________. NBR 10520. Informação e documentação: citações em documentos; apresentação. Rio de Janeiro: 
ABNT, 2002. 
__________. NBR 6023. Informação e documentação: referências; elaboração. Segunda Edição. Rio de Janeiro: 
ABNT, 2018. 
Informações complementares: É imprescindível a presença do aluno em 85% (mínimo) das aulas, observando-se 
que a ausência no momento das chamadas implica em falta para o aluno. Trabalhos que não forem entregues na 
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data marcada só serão recebidos posteriormente mediante montagem de processo junto à secretaria. Trabalhos 
que não estiverem dentro dos padrões de formato solicitados previamente não serão recebidos. As atividades 
extraclasse fazem parte do processo de desenvolvimento dos trabalhos da disciplina. Os emails dos alunos 
cadastrados na UFG devem ser atuais, pois serão utilizados como meio de comunicação. 

 
 

CRONOGRAMA DAS AULAS E ATIVIDADES 
Datas Conteúdo/ Atividade (5ª FEIRAS) SALA 

AULA 1 
10 mar 

Apresentação do PPG Projeto e Cidade. Apresentação da disciplina. 
Entrega do Plano de Ensino. Apresentação das linhas de pesquisa e 
orientadores. 

SALA 1 – Fábio Lima (B) e 
Gabriel Ramos (A) 

https://meet.google.com/zfz-
vvpq-pvr 

Enviar artigo acadêmico por e-mail. 
AULA 2 
17 mar 

Introdução à metodologia científica. Pesquisas. Exercício com artigo.  SALA 1 – Fábio Lima (B) e 
Gabriel Ramos (A) 

https://meet.google.com/zfz-
vvpq-pvr 

DIVISÃO DE TRABALHOS POR LINHAS DE PESQUISA 
AULA 3 
24 mar 

Problema, hipótese/premissas/objetivos SALA 1 – Gabriel Ramos (A) 
https://meet.google.com/zfz-

vvpq-pvr 
 

SALA 2 – Fábio Lima (B) 
https://meet.google.com/iom- 

youu-gxg 
 

AULA 4 
31 mar 

Problema, hipótese/premissas/objetivos. SALA 1 – Gabriel Ramos (A) 
https://meet.google.com/zfz-

vvpq-pvr 
 

SALA 2 – Fábio Lima (B) 
https://meet.google.com/iom- 

youu-gxg 
 

AULA 5 
7 abr 

Apresentação Problema, hipóteses/premissas/objetivos.  
Classificação da pesquisa/revisão da literatura/ referências e citações  

SALA 1 – Fábio Lima (B) e 
Gabriel Ramos (A) 

https://meet.google.com/zfz-
vvpq-pvr 

AULA 6 
14 abr 

Apresentação Problema, hipóteses/premissas/objetivos.  
Classificação da pesquisa/revisão da literatura/ referências e citações  

SALA 1 – Fábio Lima (B) e 
Gabriel Ramos (A) 

https://meet.google.com/zfz-
vvpq-pvr 

RECESSO 
Neste período os discentes elaborarão resenhas de alguns vídeos a serem compartilhados. 

AULA7 
19 mai 

Orientação dos trabalhos.  SALA 1 – Gabriel Ramos (A) 
https://meet.google.com/zfz-

vvpq-pvr 
 

SALA 2 – Fábio Lima (B) 
https://meet.google.com/iom- 

youu-gxg 
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AULA 8 
26 mai 

Orientação dos trabalhos.  SALA 1 – Gabriel Ramos (A) 
https://meet.google.com/zfz-

vvpq-pvr 
 

SALA 2 – Fábio Lima (B) 
https://meet.google.com/iom- 

youu-gxg 
 

AULA 9 
26 mai 

Orientação dos trabalhos  SALA 1 – Gabriel Ramos (A) 
https://meet.google.com/zfz-

vvpq-pvr 
 

SALA 2 – Fábio Lima (B) 
https://meet.google.com/iom- 

youu-gxg 
 

AULA 10 
2 jun 

Envio do projeto de pesquisa em 3 vias por e-mail. 
O aluno deve entregar as vias aos membros da banca. 

SALA 1 – Fábio Lima (B) e 
Gabriel Ramos (A) 

https://meet.google.com/zfz-
vvpq-pvr 

AULA 11 
9 jun 

Seminário de Projeto SALA 1 – Fábio Lima (B) e 
Gabriel Ramos (A) 

https://meet.google.com/zfz-
vvpq-pvr 

AULA 12 
16 jun 

Seminário de Projeto  SALA 1 – Fábio Lima (B) e 
Gabriel Ramos (A) 

https://meet.google.com/zfz-
vvpq-pvr 

AULA 13 
23 jun 

Seminário de Projeto  SALA 1 – Fábio Lima (B) e 
Gabriel Ramos (A) 

https://meet.google.com/zfz-
vvpq-pvr 

AULA 14 
30 jun 

Seminário de Projeto  SALA 1 – Fábio Lima (B) e 
Gabriel Ramos (A) 

https://meet.google.com/zfz-
vvpq-pvr 

AULA 15 
7 jul 

Bancas de Avaliação do Projeto Revisado  SALA 1 – Gabriel Ramos (A) 
https://meet.google.com/zfz-

vvpq-pvr 
 

SALA 2 – Fábio Lima (B) 
https://meet.google.com/iom- 

youu-gxg 
AULA 16 

14 jul 
Bancas de Avaliação do Projeto Revisado  
Considerações finais da disciplina 

SALA 1 – Gabriel Ramos (A) 
https://meet.google.com/zfz-

vvpq-pvr 
 

SALA 2 – Fábio Lima (B) 
https://meet.google.com/iom- 

youu-gxg 
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Projeto de Pesquisa de Dissertação de Mestrado: Consiste na revisão do projeto de pesquisa 
apresentado para ingresso no PPG, a partir de processos de orientação formalizados com o professor 
orientador, incluindo tema, objetivos, justificativa, estrutura, referencial teórico etc. Ao professor da 
disciplina caberá apenas complementar a orientação, a partir dos aspectos metodológicos abordados na 
disciplina. 
 
Seminários de Projeto: Consistem na apresentação dos projetos de pesquisa de dissertação, pelos 
alunos do PPG, acompanhado de discussão e avaliação sobre o projeto, realizadas por professores e 
pesquisadores internos e externos ao programa. O aluno terá até 10 minutos para apresentar, e o 
professor avaliador 20 minutos para comentar. 

 
 


