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Ementa: 

A disciplina apresentará aos alunos e às alunas, de forma explícita e sistemática, 

técnicas e estratégias para a elaboração de obras acadêmicas, com uma abordagem 

pragmática do trabalho de pesquisa em suas diversas fases e com base nas atividades e 

desafios cotidianos da produção científica. A primeira parte do curso tratará da construção 

de perguntas e questões e do planejamento da pesquisa em si. Na segunda parte do curso 

serão discutidos as principais técnicas e métodos usados nas ciências sociais com base em 

textos exemplares. 

O objetivo do curso é oferecer aos alunos ferramentas e conhecimento para que 

façam escolhas informadas e realistas em suas pesquisas, de forma que possam aproveitar 

ao máximo os recursos de que dispõem. Isso será possível por meio da demonstração dos 

elos significativos entre fases e modos de fazer. Serão exploradas as conexões necessárias, 

eficientes e adequadas entre questões sociológicas, métodos de pesquisa e estilos 

argumentativos.  

Hoje os estudantes de pós-graduação têm à sua disposição uma enorme 

quantidade de textos, assim como muitos softwares e aplicativos que pretendem apoiar da 

organização da bibliografia à análise de dados de campo, por exemplo. Mas, para elaborar 

seus trabalhos de conclusão de curso, o tempo é limitado, exigindo um direcionamento 

estratégico do esforço de trabalho. A ideia é que o conteúdo do curso ajude nessas escolhas 

de modo que haja mais espaço, disposição e capacidade para o exercício da originalidade, 

da autoria e da criatividade.  

Com o objetivo de ser o mais útil possível para os inscritos, cada aluno e aluna 

deverá apresentar, no início do semestre, um documento conciso com a apresentação de 

seus problema de pesquisa e plano de trabalho. Outras versões serão produzidas ao longo 

do semestre, de modo que o produto final (e trabalho de final de curso) sejam o projeto de 

pesquisa e de elaboração da dissertação. Serão estimulados durante o curso os intercâmbios 

entre os alunos por meio da apreciação de textos produzidos por colegas em sala de aula.  
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