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2. IDENTIFICAÇÃO

DA PROPOSTA:

2.1. TÍTULO:

COMO FAZER UM PROJETO DE PESQUISA?
Oficina de elaboração de projetos científicos
2.2. RESUMO

A prática científica, se comprometida com seu potencial de emancipação e
libertação, amplia nossos olhares e perspectivas e pode nos possibilitar o
desenvolvimento de tecnologias em prol do bem estar social e a desconstrução
de lógicas de opressão, engessamentos teóricos, preconceitos e estereótipos.
Assim, o fazer pesquisa implica em um contínuo processo mais ou menos
complexo de construção e desconstrução de caminhos, trilhas, procedimentos e
métodos e em pensar criticamente a respeito da práxis científica. Por isso, é de
extrema importância para o desenvolvimento de uma pesquisa, a construção de
uma organização prévia, de um pré-projeto eficiente que possibilite que a
pesquisa progrida e atinja seus objetivos. Visto isso, o curso de extensão
proposto visa trabalhar questões relativas à estruturação de projetos de
investigação científica, e assim, também à dimensão metodológica na pesquisa
com o objetivo de colaborar com os processos investigativos dos alunos de
graduação. Para tanto, serão propostas atividades e discussões voltadas ao
desenvolvimento da reflexão, da compreensão e capacidade de
operacionalização de procedimentos e estratégias metodológicos para a
construção de projetos de pesquisa.
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2.3. PERÍODO DE DURAÇÃO:

LOCAL DE REALIZAÇÃO:

01 Mês – 4 encontros semanais.

FACULDADE MADRE THAÍS

CLIENTELA ENVOLVIDA:

ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

Graduandos, em especial, de cursos do NÃO SE APLICA
campo das ciências sociais (aberto para os
demais cursos).
Turma de 5 a 10 alunos
TAXA DE INSCRIÇÃO:

LOCAL DE INSCRIÇÃO:

Taxa única no valor de R$ 120,00 (cento e FACULDADE MADRE THAÍS
vinte reais)
MODALIDADE DA EXTENSÃO

EVENTUAL

(Permanente, Eventual, Prestação de serviço)

3. DETALHAMENTO DA PROPOSTA:
O curso se propõe uma atividade interdisciplinar com o principal objetivo de
promover discussões e exercícios que colaborem com a construção dos projetos
de pesquisa desenvolvidos pelos alunos de graduação. Se estrutura em 4
encontros. O primeiro constitui uma aula expositiva voltada à reflexão
introdutória sobre aspectos epistemológicos e metodológicos da investigação
científica. O segundo, também aula expositiva voltada aos aspectos estruturais e
linhas arquitetônicas de base as pesquisa, assim, voltado à elementos de
organização do pré-projeto de pesquisa. O terceiro e quarto encontro são
pensados como momento de exercício, atividades práticas e laboratório de
construção do pré-projeto, no qual cada aluno deverá em sala construir um
esboço do pré-projeto de pesquisa.
Conteúdo Programático do Curso
 Dimensão teórica introdutória sobre epistemologia e metodologia científica
 Linhas estruturais de base a construção do pré-projeto
 O papel da metodologia na construção da pesquisa
 Reflexão introdutória a respeito da Pesquisa da Pesquisa
Bibliografia Básica:
BACHELARD, Gaston. A Epistemologia. Lisboa: Edições 70, 2001.
BONIN, Jiani Adriana. Nos bastidores da pesquisa: práticas metodológicas
na construção de um projeto de investigação. In: MALDONADO, Alberto
Efendy et al. Metodologias da pesquisa em comunicação: olhares, trilhas e
processos. Porto Alegre, Sulina, 2011, p.19-42.
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BRAGA, José Luiz. Para começar um projeto de pesquisa. Comunicação &
Educação,
v.
10,
n.
3,
p.
288-296,
2005.
Disponível
em
http://www.revistas.usp.br/comueduc/article/view/37542 .
Bibliografia Complementar:
JAPIASSU, Hilton. Introdução ao pensamento epistemológico. 6ª ed. Rio de
Janeiro: Francisco Alves, 1991.
MORIN, Edgar. O método. O conhecimento do conhecimento. Lisboa:
Europa-América, 1986.
POPPER, K.R. Conhecimento objetivo. São Paulo: EDUSP, 1975.
3.1. OBJETIVO(S)

O curso de extensão visa trabalhar questões relativas à estruturação de projetos
de investigação científica, e assim, também à dimensão metodológica na
pesquisa. Propõe atividades e discussões voltadas ao desenvolvimento da
reflexão, da compreensão e capacidade de operacionalização de procedimentos
e estratégias metodológicos para a construção de projetos de pesquisa.
O desenho das atividades se pauta nos seguintes objetivos:
1. Estimular o interesse dos alunos em desenvolver pesquisas científicas;
2. Problematizar linhas arquitetônicas e práticas metodológicas que compõe o
processo de elaboração da pesquisa científica;
3. Contribuir para construção de projetos científicos (especialmente, dos
projetos de conclusão de curso) dos alunos por meio de fundamentações e
exercícios.
3.2. JUSTIFICATIVA

A elaboração de um projeto de investigação científica é um momento chave da
trajetória acadêmica de um estudante universitário, e necessita de uma gama de
reflexões e práticas com algum grau de complexidade. Por isso mesmo é
solicitado um cuidadoso planejamento prévio, o projeto de pesquisa. Um projeto
eficiente, ou um pré-projeto, dado o caráter processual do desenho metodológico
de uma pesquisa, possibilita que a investigação se desenvolva. Torna-se
necessário um olhar atento para a construção de propostas de pesquisa afim de
enriquecer os trabalhos científicos desenvolvidos pelos alunos, e
consequentemente as pesquisas desenvolvidas na faculdade.
3.3. METODOLOGIA

A atividade se desenvolverá por meio de duas dinâmicas mais recorrentes: aula
expositivo-dialogada, com apoio em leitura prévia dos textos indicados e
disponibilizados; e exercícios em sala de aula afim de atingir os objetivos
prioritários do curso de extensão, com o acompanhamento da professora
responsável.
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3.4. METAS/AÇÃO

Incentivar o interesse em investigações científicas e promover a elaboração de
uma versão inicial de projeto de conclusão de curso.
3.5. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO CURSO E, OU EVENTO:

Os alunos serão avaliados através do esboço do projeto de conclusão de curso
com o aproveitamento mínimo de 75%.
3.6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:
3.6.1 - CRONOGRAMA GERAL
DATA

ATIVIDADE

RESPONSÁVEL

06/04

Aula expositiva:
Investigação científica: introdução
epistemológica e metodológica

Bruna Lapa

(14:00h às 17:00)

13/04

Aula expositiva:
Linhas arquitetônicas de base da
(14:00h às 17:00) investigação científica – estrutura do
projeto de pesquisa
27/04

Bruna Lapa

Exercício em sala- laboratório

Bruna Lapa

Exercício em sala – laboratório

Bruna Lapa

(14:00h às 17:00)
04/05
(14:00h às 17:00)
3.7. RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
01 Professora

Ilhéus, 15 de fevereiro de 2019.

_________________________
Assinatura do autor
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4. TRAMITAÇÃO E RESSALVAS DO PROJETO
4.1. COORDENAÇÃO DO CURSO
Data do recebimento do projeto:

Situação do projeto
( ) Aprovado

(

) Rejeitado

(

) Reformular

Observações e ressalvas:

Data do encaminhamento do projeto:

Responsável pela análise:

Assinatura:

4.2. NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO – NUPEX
Data do recebimento do projeto:

Situação do projeto
( ) Aprovado

(

) Rejeitado

(

) Reformular

Observações e ressalvas:

Data do encaminhamento do projeto:

Responsáveis pela análise:

Assinaturas:

