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EMENTA
Discutir as etapas do projeto de pesquisa a ser desenvolvido por cada aluno: revisão
da literatura, delimitação do problema da pesquisa, a hipótese do estudo e os
objetivos. Identificar o estado da arte em relação ao objeto do estudo. O modelo
teórico e o modelo empírico do estudo. A escolha da abordagem metodológica.
Acompanhamento das diversas fases do projeto.

OBJETIVOS
Discutir as etapas iniciais do projeto de pesquisa a ser desenvolvido por cada
doutorando:

1) Elaborar uma pergunta condutora para nortear a pesquisa
2) Elaborar o problema de pesquisa
3) Discutir a fundamentação teórica e metodológicapara o problema de
pesquisa em estudo
4) Traçar objetivos a serem alcançados com a pesquisa

Acompanhamento da elaboração do projeto de pesquisa.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Formulação da pergunta condutora da pesquisa: a abrangência da pesquisa.
2. Delimitação do problema de pesquisa: adequação do problema à pergunta
condutora.
3. Hipótese de pesquisa: base para a execução do experimento.
4. Elaboração dos objetivos da pesquisa: o que o pesquisador quer alcançar com
a pesquisa?
5. Elaboração da revisão da literatura.

METODOLOGIA

Seminários sobre as principais etapas para elaboração de um projeto de pesquisa.
Em seguida, os alunos apresentam o projeto desenvolvido com o orientador ao
longo do primeiro ano do curso. Os doutorandos e os docentes do Curso de PósGraduação em Saúde da Criança e do Adolescente participarão da discussão de
cada projeto apresentado. As apresentações serão desenvolvidas em etapas, sendo
que a progressão para a etapa seguinte só ocorrerá após a discussão do que foi
apresentado, observando-se a compreensão e argumentação adequada do
doutorando da etapa do projeto em tela.

Como recurso pedagógico os alunos poderão fazer a exposição utilizando datashow.

AVALIAÇÃO
A avaliação dos alunos será baseada na participação individual, argumentação e
discussão coletiva nas atividades propostas.
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