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Plano de Ensino para as UCs realizadas por meio de Atividades Domiciliares Especiais (ADE)

PLANO DE ENSINO
Atividades Domiciliares Especiais (ADE)
O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes e qual
carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não será estimada
por sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das atividades propostas.

UNIDADE CURRICULAR:
Pesquisa IV: projeto de pesquisa (Código 6528)

Carga Horária Total da UC:
•

Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 8 horas

•

Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 52 horas

Professores Responsáveis:

Contatos:

Javier Amadeo

javier.amadeo@unifesp.br

Gabriela Nunes Ferreira

gabinf@uol.com.br

Ano Letivo: 2020

Semestre: 1ro

OBJETIVOS
GERAIS:
Orientar os alunos na elaboração de um projeto de pesquisa e discutir o projeto elaborado,
conectando aspectos relativos à pesquisa e ao ensino nas Ciências Sociais.
ESPECÍFICOS:
Discutir a elaboração de um projeto de pesquisa em suas diversas etapas - introdução,
problematização do objeto de investigação, objetivos, justificativa, metodologia e bibliografia.
Apresentação didática e discussão do projeto de pesquisa.
EMENTA
A disciplina Projeto de Pesquisa visa oferecer instrumentais teóricos e práticos por meio dos quais
os alunos possam começar a ter contato com a prática da pesquisa no âmbito das Ciências
Sociais, entendida tanto como processo de aprendizagem quanto de produção de conhecimento.
O núcleo do curso gira em torno da realização e apresentação de um projeto de pesquisa,
instrumento necessário à posterior realização de pesquisas na área de ciências sociais (Trabalho
de Conclusão de Curso, Iniciação Cientifica, Mestrado, Doutorado). Nesse sentido, faz-se
necessário discutir a elaboração de um projeto de pesquisa em suas diversas etapas: introdução,
problematização do objeto de investigação, revisão bibliográfica, objetivos, justificativa,
metodologia e bibliografia.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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I.
II.
III.
IV.

Tópicos de metodologia
Elaboração de projetos – orientação individual
Exposição coletiva dos projetos de pesquisa

METODOLOGIA DE ENSINO
•

Atividades Síncronas:

Atividades sincrónicas: segundas-feiras, das 14 às 16 horas e das 19:30 as 21:30 horas, google
meet, serão discutidos os textos que formam parte da bibliografia do curso, será realizado um
plantão de dúvidas e apresentação dos projetos de pesquisa.
•

Atividades Assíncronas:

Serão disponibilizadas as aulas a través do Moodle, realizadas atividades de pesquisa em diversas
plataformas como scielo, google acadêmico e outras e leitura de textos disponíveis no Moodle.
AVALIAÇÃO:
Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido”
A avaliação será composta por duas atividades: a elaboração de um resumo/esboço de projeto,
com base nos textos do curso, a ser discutido com os professores responsáveis e a elaboração do
projeto de pesquisa a ser entregue ao final do curso.
BIBLIOGRAFIA
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UNESP, v. 7/8, 2002/2003, pp. 75-91. (existe versão online)
ECO, Humberto. “A escolha do tema”. In Como se faz uma tese. 18ª edição. São Paulo:
Perspectiva, 2002, pp. 7-34.
Manual de normalização de trabalhos acadêmicos. UNIFESP – Biblioteca de EFLCH, 2019.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. “Projeto e relatório de pesquisa”. In
Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Editora Atlas, 2010.
MILLS, Wright. “Do artesanato intelectual”. In A imaginação sociológica. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1965.
NICOLAU, Jairo. “Breve Roteiro para redação de um Projeto de Pesquisa". In: Revista Estudos
Políticos, n. 6, 2013, pp. 345-352. (existe versão online).

DOCENTES PARTICIPANTES
Nome

Origem (Curso)

Titulação

Regime de Trabalho

Carga Horária

Javier Amadeo

Ciências Sociais

Doutor

Dedicação exclusiva

40 horas

Gabriela

Ciências Sociais

Doutora

Dedicação exclusiva

40 horas

Nunes
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Ferreira

Sugestão de Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS (ADE), com
opção de organização semanal
De 03 de agosto a 19 de outubro de 2020
Semanas
03 a 08/08

10 a 15/08

17 a 22/08

24 a 29/08

31/08 a 05/09

07 a 12/09

Atividades e carga horária
-

14 a 19/09

-

21 a 26/09

-

28/09 a 03/10

-

05/10 a 10/10
10/10 a 17/10

-

Compartilhamento de atividades pelo Moodle
Encontro síncrono pelo Google Meet, 2h (data: 03/08/2020)
Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30
Tempo destinado à realização das atividades: 2h
Compartilhamento de atividades pelo Moodle
Encontro síncrono pelo Google Meet, 2h (data: 10/08/2020)
Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30
Tempo destinado à realização das atividades: 2h
Compartilhamento de atividades pelo Moodle
Tempo destinado à leitura dos textos: 2h
Tempo destinado à realização das atividades: 3h
Entrega de resumos
Encontro síncrono pelo Google Meet, 1h (data: 24/08/20) –
plantão de dúvidas
Tempo destinado à realização das atividades: 4h
Encontro síncrono pelo Google Meet, 1h (data: 31/08/20) –
plantão de dúvidas
Tempo destinado à realização das atividades: 4 h
Tempo destinado à elaboração do projeto de pesquisa 5
horas
Tempo destinado à elaboração do projeto de pesquisa 5
horas
Tempo destinado à elaboração do projeto de pesquisa 5
horas
Tempo destinado à elaboração do projeto de pesquisa 5
horas
Entrega de projetos
Encontro síncrono pelo Google Meet, 3,5 h (data:
05/10/2020) – apresentação de projetos
Encontro síncrono pelo Google Meet, 3,5 h (data:
10/10/2020) – apresentação de projetos
Total de horas em ADE

Horas
/semana
5 horas

5 horas

5 horas

5 horas

5 horas

5 horas
5 horas
5 horas
5 horas

3,5
horas
3,5
horas
52h*
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19/10/2020 - Prazo final para preenchimento da pasta verde.

*Observação: o número de horas indicado refere-se a um exemplo de Unidade Curricular de 60h,
com duas aulas presenciais (8h) cumpridas antes da suspensão do calendário acadêmico em
16/03/2020.

