Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco
CCP1003 - Seminário de Dissertação (4 créditos / 60 horas)
Professora Gabriela Tarouco – 2019/2
Horário das aulas: Segundas-feiras, das 14h às 18h
PROGRAMA PROVISÓRIO – SUJEITO A ALTERAÇÕES
EMENTA:
Elementos de um projeto de pesquisa; qualidades de um projeto de pesquisa em ciência política;
limites, potencialidades e viabilidade de um projeto de pesquisa de mestrado. A crítica acadêmica,
seus propósitos e resultados. Ética no trabalho acadêmico.
OBJETIVO GERAL:
Elaborar o projeto da pesquisa que será desenvolvida para a dissertação.
Objetivos específicos:
- apoiar a elaboração do texto para o exame de qualificação;
- oportunizar o debate entre os estudantes sobre os projetos;
- exercitar a análise de projetos e a proposição de questões;
- desenvolver habilidades de adequação entre teorias, objetos e metodologias;
- familiarizar os estudantes com a prática de redação de questões, hipóteses, objetivos e demais
elementos de um projeto de pesquisa;
AVALIAÇÃO:
Cumprimento, com empenho e responsabilidade, das atividades programadas em cada rodada. A
nota final será a média entre três avaliações:
Primeira avaliação (1ª rodada):
- 1ª versão do projeto, enviado no prazo e com os tópicos mínimos (4 pontos);
- apresentação do projeto (3 pontos);
- entrega e apresentação dos comentários aos projetos dos colegas (3 pontos);
Segunda avaliação (2ª rodada):
- 2ª versão do projeto, enviado no prazo, com todos os tópicos e com respostas às críticas
recebidas na 1ª rodada (4 pontos);
- apresentação do projeto (3 pontos);
- entrega e apresentação dos comentários aos projetos dos colegas (3 pontos);
Terceira avaliação:
- versão final do projeto, enviado no prazo, com todos os tópicos e com respostas às críticas
recebidas na 2ª rodada.
Frequência mínima obrigatória: 2/3 das aulas (10 dos 15 encontros)
(demais regras: https://www.ufpe.br/politica/documentos)
TELEFONES CELULARES DEVEM FICAR DESLIGADOS DURANTE AS AULAS.

METODOLOGIA:
Duas rodadas de debates, com apresentações individuais discutidas por colegas.
- Cada estudante fará duas apresentações do seu projeto (uma em cada rodada) e comentará os
projetos de todos os colegas em cada rodada. A ordem das apresentações será definida em função
do estágio de desenvolvimento de cada projeto.
- Para a primeira rodada, cada estudante deve enviar, para todos os colegas e para a professora,
uma semana antes da data da sua apresentação, a primeira versão do seu projeto, contendo pelo
menos uma breve apresentação do tema, a pergunta de pesquisa, hipótese ou justificativa para
ausência, objetivos e uma breve revisão da literatura em cujo debate sua pesquisa se insere. Os
demais devem debater e entregar, para o colega e para a professora, até o momento da
apresentação do projeto, um parecer que deve conter comentários e/ou questões teóricas e/ou
metodológicas que possam contribuir para o aprimoramento do trabalho.
- Para a segunda rodada, cada estudante deve enviar, para todos os colegas e para a professora,
uma semana antes da data da sua apresentação, a segunda versão do seu projeto, contendo todos os
tópicos estabelecidos no roteiro fornecido para elaboração do projeto final. Na apresentação, deve
resumir os procedimentos adotados, as dificuldades encontradas e as alterações no projeto
original, quando for o caso. Os demais devem debater e entregar, para o colega e para a
professora, até o momento da apresentação do projeto, um parecer que deve conter novos
comentários e/ou questões teóricas e/ou metodológicas que possam contribuir para o
aprimoramento do trabalho.
- Cada estudante deve entregar seu projeto final, com cópia (visível) para a orientadora, na data
definida no cronograma, após o encerramento da segunda rodada. O projeto final deve conter
todos os tópicos estabelecidos no roteiro fornecido para elaboração do projeto final.

Literatura e materiais de apoio serão disponibilizados na pasta da disciplina.
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