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INTRODUÇÃO
A proposta desse curso é oferecer uma visão geral sobre métodos de pesquisa na Sociologia, atentandose para as particularidades dos procedimentos de pesquisa aplicados às humanidades. O curso conta
com uma parte introdutório onde são discutidas noções de transição entre filosofia da ciência,
epistemologia e métodos de pesquisa. Essa parte do curso baseia-se basicamente em aulas expositivas.
Após essa introdução, o curso é concentrado na elaboração de um projeto de pesquisa, aplicando-se
parcialmente o método pedagógico do aprendizado ativo. As atividades de elaboração do projeto serão
realizadas em grupos mediante oficinas e atividades práticas fora da sala de aula, contando com o
subsídio de aulas expositivas. Notem que essa disciplina é de três créditos, contemplando carga horária
para atividades práticas. Essa carga horária deverá ser utilizada para atividades práticas fora de sala de
aula. Ao final do curso, serão discutidos também aspectos referentes à redação científica e à ética de
pesquisa, com atenção à questão do plágio. As referências para as leituras obrigatórias, assim como sua
distribuição ao longo do semestre, encontram-se no Cronograma Detalhado do curso, onde consta
também a previsão para as aulas expositivas, para as oficinas e para as avaliações a serem realizadas.

METODOLOGIA
O curso aplicará o método pedagógico do aprendizado ativo. Os conteúdos serão discutidos e
assimilados mediante a elaboração de um projeto de pesquisa ao longo do semestre. Ao final da quarta
semana de curso, serão formados grupos que deverão trabalhar em equipe até o final do semestre na
elaboração de um mesmo projeto. O tema do projeto será escolhido pelo grupo na primeira oficina, com
assistência do professor. A partir daí, serão intercaladas aulas expositivas, oficinas e atividades práticas
fora de sala de aula com o objetivo de cobrir as etapas básicas da elaboração de um projeto: da
concepção de um tema até as decisões sobre amostragem, desenho de pesquisa e plano de análise. O
resultado das atividades ao longo do semestre será um projeto de pesquisa.

AVALIAÇÃO
Haverá três avaliações ao longo do semestre, conforme disposto no Cronograma Detalhado. Segue a
descrição dessas avaliações.
1) Uma resenha crítica dos textos trabalhados da parte introdutória do curso, levando em conta o
teor das discussões em sala de aula. O peso dessa atividade sobre a nota final será de 20%.
2) Uma avaliação parcial do projeto de pesquisa, realizada imediatamente após a sexta oficina.
Para essa avaliação, o grupo deverá entregar um relatório apresentando uma síntese da revisão

bibliográfica e a fundamentação das hipóteses de pesquisa. A nota da avaliação parcial do
projeto será atribuída ao grupo e terá peso de 35% sobre a nota final.
3) Avaliação final do projeto, com peso de 45%. Essa avaliação terá como base não apenas o
documento escrito, mas também a apresentação do projeto pelo grupo em sala de aula nas
oficinas finais. No momento da apresentação, o grupo deverá entregar, impresso, o projeto de
pesquisa concluído. Além disso, cada integrante do grupo deverá entregar, também impresso, o
roteiro de sua contribuição individual para a apresentação. A nota da avaliação final será
atribuída a cada integrante do grupo, individualmente, e não ao grupo.

BOM SEMESTRE!

