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EMENTA 
 

A pesquisa na pós-graduação em Psicologia; Fundamentos teórico-metodológicos da elaboração de projetos de 

dissertação. Discussão teórico-metodológica da elaboração de projetos de dissertação a partir dos pré-projetos 

dos mestrandos.  

 

OBJETIVOS 
 

Geral: Discutir os fundamentos teórico-metodológicos da elaboração de projetos de dissertação em Psicologia 

a partir dos pré-projetos de pesquisa apresentados pelos alunos. 

Específicos:  

a) Gerar um espaço de reflexão e discussão sobre as especificidades da pesquisa em psicologia a 

partir dos pré-projetos; 

b) Instrumentalizar os alunos na elaboração das várias etapas do projeto de pesquisa; 

c) Aprimorar competências relacionadas ao raciocínio crítico por meio de atividades de análise 

das propostas dos projetos de pesquisa adotando uma postura crítica construtiva. 

 

 

CONTEÚDO 
 

Unidade I - A pós-graduação em psicologia, formação de pesquisadores e o projeto de dissertação  

1.1- Apresentação e discussão dos objetivos do Seminário e sua forma de funcionamento; 

1.1- Levantamento dos interesses dos alunos a respeito das temáticas de pesquisa; 

1.2-Análise de teses e dissertações com o objetivo de apropriação dos aspectos da construção teórico-

metodológica das pesquisas em psicologia; 

1.3-Elementos constitutivos do projeto de pesquisa; 

1.4- Orientações para a re-elaboração/adequação do projeto de pesquisa. 

 

Unidade II – Revisão de literatura 

2.2 A revisão de literatura como elemento fundamental na definição do problema e justificativa do projeto; 

2.2 Procedimentos e fontes para revisão da literatura. 

2.3 Apresentação e discussão da parte inicial do projeto de pesquisa (título, contextualização, problema, 

questões centrais, hipótese, justificativa, objetivos e autores de referência). 

 

Unidade III – Articulação teoria/método na elaboração do projeto de pesquisa e aspectos éticos 

3.1 – Discussão coletiva dos procedimentos teórico-metodológicos dos projetos de pesquisa em elaboração; 

3.2 – Apresentação e discussão dos projetos de pesquisa (primeira versão com todos os elementos); 



 

Unidade IV – Socialização dos projetos com demais professores pesquisadores 

4.1 - Seminário para apresentação, em formato de comunicações orais, dos projetos de pesquisa a serem 

analisados por professores convidados que dominem o tema e/ou procedimentos de pesquisa propostos nos 

projetos dos/das mestrandos/as. 
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METODOLOGIA 

O Seminário de Pesquisa caracteriza-se como um espaço para que os estudantes elaborem ou revisem os 

projetos de pesquisa e, neste sentido, dependerá do apoio dos orientadores aos seus mestrandos para que possa 

ser executado com êxito.  

Os primeiros encontros fornecerão informações teórico-metodológicas sobre o planejamento de pesquisas 

científicas em psicologia, as normas técnicas (ABNT e APA) e também as recomendações para submissão dos 

projetos ao Comitê de Ética em Pesquisa (quando for o caso). 

A última etapa do Seminário será dedicada à socialização dos projetos de pesquisa com os demais professores 

do programa e também com pesquisadores convidados, indicados pelos orientadores.  

Considerando-se a oferta da disciplina no formato remoto, será utilizada a plataforma Google Meet para as 

aulas síncronas e serão atribuídas atividades assíncronas para complementação da carga horária. 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Plataformas SIGAA e Google Meet; textos, livros e acesso às bases de dados. 

http://www.posgrad.fae.ufmg.br/posgrad/posgradfae/wp-content/uploads/Orientacoes-para-%20%20%20%20%20%20%20%20%20Elabora%C3%A7ao-de-Projeto-de-Pesquisa.pdf
http://www.posgrad.fae.ufmg.br/posgrad/posgradfae/wp-content/uploads/Orientacoes-para-%20%20%20%20%20%20%20%20%20Elabora%C3%A7ao-de-Projeto-de-Pesquisa.pdf
https://www.fca.unesp.br/Home/Biblioteca/tipos-de-evisao-de-literatura.pdf


AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada durante todo o processo de ensino/aprendizagem de acordo com critérios técnico-

científicos, de modo que o/a mestrando/a tenha a possibilidade de rever, complementar e corrigir os rumos de 

sua proposta de pesquisa. As professoras, responsáveis pela disciplina, indicarão possíveis ajustes e 

possibilidades de melhoria no projeto de pesquisa e os/as mestrandos/as, por indicação de seus orientadores e 

orientadoras, definirão os caminhos a serem adotados. O produto do Seminário será o Projeto de Pesquisa, a 

ser entregue em data previamente acordada. 

Atividade Critérios Nota 

Participação nas aulas a) Frequência; 

b) Cumprimento de prazos e qualidade das 

apresentações nas etapas de análise do seu 

projeto; 

c) Pertinência e adequação das contribuições nas 

análises dos projetos dos colegas; 

0 a 40 

Elaboração do projeto de pesquisa a) Coerência entre problema, objetivos, 

fundamentação teórica, método e procedimentos de 

pesquisa; 

b) Adequação da linguagem (correção ortográfica e 

linguagem acadêmica); 

c) Uso das normas da ABNT e recomendações do 

Comitê de Ética em Pesquisa (quando for o caso). 

0 a 60 

A nota final será obtida pela somatória das notas parciais 0 a 100 
 

CRONOGRAMA 

Data CH UNIDADES – TEXTOS - ATIVIDADES 

UNIDADE I – A pós-graduação em psicologia, formação de pesquisadores e o projeto de 

dissertação 

30/06 04 A pós-graduação em Psicologia e o projeto de dissertação; 

Apresentação e discussão dos objetivos do Seminário, sua forma de funcionamento, 

critérios de avaliação e bibliografia básica 

07/07 

14/07 

08 Elementos constitutivos do projeto de pesquisa; 

Orientações para a reelaboração/adequação do projeto de pesquisa. 

Leituras obrigatórias:  

ALVES-MAZZOTTI, A. J.; GEWANDSNAJDER, F. O planejamento de pesquisas 

qualitativas. In: ALVES-MAZZOTTI, A. J.; GEWANDSNAJDER, F. O método 

nas ciências naturais e sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. 2 ed. São 

Paulo: Pioneira Thomson Learning, 1999. p. 147-178. Disponível em : 

http://gephisnop.weebly.com/uploads/2/3/9/6/23969914/0_metodo_nas_ciencias_n

aturais_e_sociais_-_pesquisa_quantitativa_e_qualitativa.pdf Acesso em 30 jun. 

2021. 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – FaE/UFMG. 

Orientações para a elaboração de projetos de dissertação de mestrado ou tese 

de doutorado. [Digitalizado] 
21/07 

28/07 
08 Diferentes formas de organização de dissertações e suas implicações na elaboração 

do projeto. 

Normas ABNT / APA; Programas gerenciadores de referências. 

UNIDADE II – Revisão de Literatura  
04/08 

11/08 

08 A revisão de literatura como elemento fundamental na definição do problema e 

justificativa do projeto; 

http://gephisnop.weebly.com/uploads/2/3/9/6/23969914/0_metodo_nas_ciencias_naturais_e_sociais_-_pesquisa_quantitativa_e_qualitativa.pdf
http://gephisnop.weebly.com/uploads/2/3/9/6/23969914/0_metodo_nas_ciencias_naturais_e_sociais_-_pesquisa_quantitativa_e_qualitativa.pdf


Procedimentos e fontes para revisão de literatura. 

Acesso a bases de dados. 

 

Leituras obrigatórias:  

ECHER, I. C. A revisão de literatura na construção do trabalho científico. R. 

gaúcha Enferm., Porto Alegre, v. 22, n. 2, p. 5-20, jul. 2001. Disponível em: 

https://lume.ufrgs.br/handle/10183/23470. Acesso em: 24 jun. 2019. 

 

ALVES-MAZZOTI, A. J. Revisão da bibliografia. In: ALVES MAZZOTI, A. J.; 

GEWANDSZNAJDER, F. O método nas ciências naturais e sociais: pesquisa 

quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 1999. p. 179-188. Disponível em: 

http://gephisnop.weebly.com/uploads/2/3/9/6/23969914/0_metodo_nas_ciencias_natura

is_e_sociais_-_pesquisa_quantitativa_e_qualitativa.pdf 

 

KAMLER, B.; THOMSON, P. Trabalhando com literaturas. In: SOMEKH, B.; 

LEWIN, C. (Orgs.). Teoria e métodos de pesquisa social. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2015. p. 45-55. 

 

CRESWELL, J. W. Revisão da Literatura. In: CRESWELL, J. W. Projeto de 

pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 

2007. p. 43-63. 

 

UNIDADE III – Articulação teoria e método na elaboração do projeto de pesquisa 
18/08 

 

04 Procedimentos para submissão de projeto de pesquisa na Plataforma Brasil (Comitê 

de Ética) 
25/08 

01/09 

08/09 

12 Elaboração e/ou revisão dos projetos de pesquisa. 

UNIDADE IV – Socialização dos projetos com demais professores pesquisadores 

15/09 

22/09 

29/09 

06/10 

16 Seminário para apresentação, em formato de comunicações orais, dos projetos de 

pesquisa a serem analisados por professores convidados que dominem o tema e/ou 

procedimentos de pesquisa propostos nos projetos dos/das mestrandos/as. 
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