
   

 

FACULDADE DE ARTES VISUAIS  
Programa de Pós-Graduação Projeto e Cidade  

PLANO DE ENSINO 2020/1 

EMENTA 

Procedimentos de pesquisa em arquitetura e urbanismo, revisão, apresentação e discussão do projeto 
de pesquisa de dissertação.  

OBJETIVOS 

Obje;vo Geral 
Subsidiar os alunos com informações e procedimentos da metodologia cienAfica, os quais são capazes 
de contribuir com a revisão do projeto de dissertação de mestrado. 

Obje;vos Específicos 
Como objeDvos específicos têm-se: i) referências afetas à metodologia cienAfica, para a capacitação do 
aluno na revisão do projeto de pesquisa, elaboração de arDgos cienAficos 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 E CRONOGRAMA 

Disciplina: Seminário de Pesquisa

Curso: Programa de Pós-Graduação Projeto e Cidade

Período: 2021/1º CH Semestral: 64 CH Semanal: 4

Dia/Horário: 4a feira, 16h – 17h40 A;v. Acad. Sup.: 4a feira, 18h – 19h40

Prof. Responsável:  CrisDano Farias Almeida e Fábio 
Ferreira de Lima

E-mail: crisDanofarias@ufg.br / 
arqfabiolima@gmail.com
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Introdução à metodologia cienAfica. Princípios e caracterísDcas da ciência. O conhecimento cienAfico. InvesDgação 
cienDfica: diferentes etapas, linguagem cienDfica, métodos e técnicas. Aprofundamento sobre o conhecimento 
cienAfico através de discussão e análise críDca de arDgos cienAficos, dissertações e teses relacionadas à área. 
Estrutura do projeto de pesquisa. Revisão do projeto de dissertação de mestrado, envolvendo contextualização, 
problema, objeDvos, jusDficaDva, perguntas de pesquisa, hipótese, referencial teórico, métodos, técnicas e 
procedimentos, com auxílio dos orientadores. Apresentação e discussão sobre o projeto de pesquisa. 

METODOLOGIA 

Aulas exposiDvas 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. Será usada 
projeção por video conferência em plataforma digital com a perspecDva de atender os critérios de isolamento 
social e possibilitar melhor entendimento do assunto em análise. Quanto aos recursos usados, alguns aspectos 
devem ser atentados pelo discente, a saber: 
• Serão usadas as seguintes ferramentas tecnológicas na execução da disciplina: G Suite for Educa/on (ClassRoom, 

Meet, Agenda, Jamboard, etc.), WhatsApp e outros meios de fácil acesso aos estudantes; 
• Os slides e textos sobre os assuntos discuDdos em classe serão disponibilizados em formato digital, além de, 

vídeos e áudios para auxiliar o entendimento. 

Mês Dia Conteúdo/ A;vidade (4ª FEIRA) AULA ORIENT

Fevereiro 22 Apresentação do PPG Projeto e Cidade.  Apresentação da disciplina. Apresentação das linhas de 
pesquisa e orientadores. 1

Março

3 Apresentação do plano de ensino. Introdução à metodologia cienAfica. Você sabe ler? 2 C/F

10 Problema, hipótese, objeDvos. 3 F

17 Problema, hipótese, objeDvos. 4 C

24 Apresentação Problema, hipóteses, objeDvos.  
A pesquisa (métodos e técnicas)/revisão da literatura/referências e citações. 5 F

31 Apresentação Problema, hipóteses, objeDvos.  
A pesquisa (métodos e técnicas)/revisão da literatura/referências e citações. 6 C

Abril

7 Apresentação jusDficaDva, metodologia e estrutura do referencial.  
Exercício sobre citações e referências.  7  F

14 Apresentação jusDficaDva, metodologia e estrutura do referencial.  
Exercício sobre citações e referências.  8 C

21 Orientação dos trabalhos. 9 F

28 Orientação dos trabalhos. 10 C

Maio

05 Entrega do projeto de pesquisa em 3 vias impressas mais arquivo.  
O aluno deve entregar as vias aos membros da banca. 11 C/F

12 Seminário de Projeto. 12 F

19 Seminário de Projeto 13 C

26 Seminário de Projeto 14 F

Junho
2 Seminário de Projeto 15 C

9 Seminário de Projeto / Considerações finais da disciplina 16 C/F
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Informações complementares: 
• A parDcipação nas vídeos conferências contarão como presença na disciplina; 
• ADvidades assíncronas realizadas serão contabilizadas, consequentemente, como presença na disciplina; 
• Aula para dirimir dúvidas contará como presença na disciplina; 
• É expressamente proibido o uso e divulgação de imagens geradas durante as aulas por vídeo conferência por 

parte dos discentes; 
• O horário de atendimento para sanar as dúvidas dos alunos ocorrerá durante os momentos síncronos, estendido 

dentro do prazo da aula presencial, anteriormente estabelecido, ou logo após os momentos síncronos, a 
combinar com o professor. Tal ação tem por objeDvo oDmizar o tempo em que a aula for síncrona. Em casos 
específicos, os alunos poderão entrar em contato com o professor agendando um determinado horário na 
semana para o atendimento. 

ATIVIDADES SUPERVISIONADAS 

A disciplina é consDtuída por aulas síncronas e assíncronas. As aulas síncronas serão desDnadas a exposição do 
conteúdo programáDco da disciplina e de discussões geradas durante a exposição de tais conteúdos, e serão 
realizadas todas as 4ª das 16h às 17h40. As aulas assíncronas serão consDtuídas por aDvidades propostas pelos 
docentes da disciplina decorrentes dos conteúdos apresentados nas aulas síncronas e poderão ser realizadas todas 
as 4ª das 18h às 19h40 ou em outro horário que o aluno considerar mais perDnente.  
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CRITÉRIOS E CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES 

A avaliação consiste em um processo conAnuo envolvendo todas as aulas, entregas parciais e parDcipação dos 
alunos nas discussões, além da avaliação dos seguintes produtos: 
1. Revisão do projeto de pesquisa de dissertação com a entrega do documento em data pré-definida, atendendo 
aos preceitos da metodologia cienAfica (50% da avaliação); 
2. Apresentação e avaliação do projeto de pesquisa (50% da avaliação).  

Informações complementares: 
• Em todas as aulas síncronas a conferência da presença dos alunos será realizada; 
• As presenças equivalentes às aulas assíncronas serão computadas mediante entrega das aDvidades solicitadas 

pelo professor ou mediante outro critério pré-estabelecido; 
• 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 data marcada só serão recebidos posteriormente mediante montagem de 

processo junto à secretaria e terão, consequentemente, redução de valor na avaliação; 
• Trabalhos que não esDverem dentro dos padrões de formato solicitados previamente não serão recebidos; 
• As aDvidades extraclasse fazem parte do processo de desenvolvimento dos trabalhos da disciplina; 
• Os emails dos alunos cadastrados na UFG devem ser atuais, pois serão uDlizados como meio de comunicação. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Básica 
1. ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: PerspecDva, 1989. 
2. LAKATOS, Eva M. Fundamentos de metodologia cienAfica. LAKATOS, Eva M. & MARCONI, Marina de A. - 5. ed. - 

São Paulo : Atlas, 2003. 
3. LAKATOS, Eva M. & MARCONI, Marina de A Metodologia do trabalho cienAfico: procedimentos básicos, 

pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos cienAficos. 6a ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

Complementar 
4. LAKATOS, Eva M. & MARCONI, Marina de A . Metodologia cienAfica: ciência e conhecimento cienAfico, métodos 

cienAficos, teoria, hipóteses e variáveis. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
5. ALVES, Rubem. Filosofia da ciência: introdução ao jogo e a suas regras. 2a ed. São Paulo: Loyola, 2000. 
6. Material de apoio: 
7. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724 Informação e documentação: trabalhos 

acadêmicos; apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2002. 
8. __________. NBR 10520. Informação e documentação: citações em documentos; apresentação. Rio de Janeiro: 

ABNT, 2002. 
9. __________. NBR 6023. Informação e documentação: referências; elaboração. Segunda Edição. Rio de Janeiro: 

ABNT, 2018. 
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