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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍICAS PÚBLICAS 
 

P R O G R A M A 
 

Disciplina: Metodologia de Pesquisa, obrigatória 
Código: PPU721 
Carga Horária: 30 h  
Créditos: 2 
Docente: Dra. Noela Invernizzi (noela@ufpr.br) 

 

EMENTA 
Critérios de cientificidade e métodos científicos. Análise crítica e fundamentos de elaboração 
de textos e discursos científicos. Análise da prática da pesquisa e da orientação acadêmica. 
Elaboração de projetos de tese e dissertação. 

 

OBJETIVOS 
A disciplina Metodologia de Pesquisa tem como objetivo auxiliar os alunos a elaborar o 
projeto de pesquisa de mestrado e doutorado. Em sucessivas etapas, a disciplina abordará 
assuntos como a definição do problema de pesquisa, a revisão de antecedentes e a elaboração 
do quadro teórico, a construção de hipóteses, e os diferentes desenhos e técnicas de pesquisa. 
O desdobramento da disciplina supõe o acompanhamento das decisões estratégicas sobre o 
projeto de pesquisa pelos orientadores. 

 

CONTEÚDO E BIBLIOGRAFIA 

 
Aula 1 – 8 de março 

O que é a dissertação/tese? O primeiro passo: a elaboração do projeto de pesquisa 
Apresentação da disciplina.  
A dissertação/tese: temas, objetivos, desafios e aspectos formais. A questão da orientação. 
O projeto de pesquisa: pontos de partida. 
 
Bibliografia 

Velho, Léa. (1994) A dissertação de Mestrado. Documento de trabalho. DPCT, Unicamp, 
mimeo. 

Eco, Umberto. (1996) Como escrever uma tese. (Introdução, Cap 1 e Cap 2). São Paulo: 
Perspectiva. (Para este e outros pontos do programa). 

Przeworski, Adam & Salomon, Frank. (1995) On the art of writing proposals. New York: 
Social Science Research Council. Disponível em: 
http://www.ssrc.org/publications/view/7A9CB4F4-815F-DE11-BD80-001CC477EC70/ 
 

mailto:(noela@ufpr.br)
http://www.ssrc.org/publications/view/7A9CB4F4-815F-DE11-BD80-001CC477EC70/


 2

Machado, Ana Maria. (2012) A relação entre a autoria e a orientação no processo de 
elaboração de teses e dissertações. In: Bianchetti, Lucídio, e Machado Ana M. A bússsola do 
escrever. São Paulo: Cortez. 

 
Atividade 1 (1 ponto) 

Cada aluno deve selecionar, na Biblioteca ou Banco de Teses da CAPES, uma 
dissertação/tese relevante para seu tema de dissertação ou tese para examinar, passo a passo, 
acompanhando os temas tratados nas aulas, como foi estruturada.  É necessário mantê-la 
consigo durante toda a disciplina pois será usada em diversas ocasiões. 

Entrega: Enviar por e-mail à professora, durante o dia da aula, a ficha bibliográfica completa, 
o resumo da dissertação ou tese escolhida e 2-3 parágrafos explicando porque o trabalho 
escolhido é relevante para o tema de pesquisa do aluno.   
 

Aula 2 – 9 de março 
Definição do problema de pesquisa.  
Do tema de interesse à definição (recorte) do objeto da investigação. Formulação de perguntas 
de pesquisa iniciais.  

 
Bibliografia: 

Quivy, Raymond e Campenshoudt, Luc Van. Manual de Investigação em Ciências Sociais. 
Lisboa: Gradiva, 1988. p. 27-44. Disponível em http://pt.scribd.com/doc/37937019/Quivy-e-
Campenhoudt-Manual-de-Investigacao-em-Ciencias-Sociais 

 
Atividade 2 (2 pontos) 
Com base na no texto de Quivy e Campenshoudt e nas recomendações feitas por Eco (cap. 2), 
elabore uma apresentação em 3 slides contendo: 

- Tema de pesquisa – Assunto dentro do qual se enquadra seu problema de pesquisa. 
Contextualize numa dada tradição de estudos ou dados que mostrem a emergência de 
uma problemática. (Max. 2-3 parágrafos curtos) 

- Problema de pesquisa – Recorte o problema específico a ser estudado 
- Perguntas de pesquisa – Expresse o problema de pesquisa em 3-4 perguntas. 

Ao realizar seu trabalho analise criticamente a clareza, exequibilidade e pertinência da 
sua proposta. 

Entrega: Os slides devem ser enviados por e-mail à professora até as 12.00 hs do dia da aula.  
Dado o elevado número de alunos, as apresentações dos slides em sala estarão limitadas a 
alguns alunos, escolhidos pela professora em função da diversidade de temas. 
 

Aula 3 – 15 de março 
Revisão de literatura e formulação do referencial teórico  

Antecedentes ou “estado da arte” no tema estudado. Bases de periódicos, buscas com palavras 
chave (descritores). Localização de autores chave. Identificação de “lacunas” de pesquisa na 
temática. Identificação de controvérsias, diversos enfoques teóricos e diferentes aproximações 

http://pt.scribd.com/doc/37937019/Quivy-e-


 3

metodológicas sobre o tema estudado. Da revisão da bibliografia à organização do referencial 
teórico e elaboração de hipóteses. 

 
Bibliografia: 
Mazzotti, Alda J.A. A “Revisão da bibliografia” em teses e dissertações: meus tipos 
inesquecíveis – o retorno. In: Bianchetti, Lucídio, e Machado Ana M. A bússsola do escrever. 
São Paulo: Cortez, 2012. 

Bryman, Alan. Searching the existing literature. Social Research Methods. New York: Oxford 
University Press, 2008, 95-106. 

 
Atividade 3 (2 pontos) 

Realizar/continuar buscas bibliográficas em bibliotecas e portais de periódicos, livros e teses. 
Sistematizar resultados das buscas em uma planilha Excel com 5 colunas contendo: palavras 
chave utilizadas para a busca, referencia completa, resumo, localização (link, banco de dados, 
biblioteca), notas sobre relevância do texto para a tese ou dissertação. Outras colunas ou 
adaptações pessoais são admitidas. Esta atividade não será apresentada em sala. Constitui um 
passo necessário para a Atividade 5 e para a elaboração do projeto. 

Entrega:  A planilha, com no mínimo 10 registros, deve ser enviada por e-mail à professora 
até as 12.00 hs do dia da aula. Em caso de haver mais de 10 registros destacar na cor vermelha 
os 10 escolhidos para iniciar a leitura.  
 

Aula 4 – 16 de março 
Organização das leituras, a escrita, citação e plágio 
Técnicas para fichamento e organização da revisão de literatura. A escrita de textos, a citação 
e o risco de plágio. O índice de pesquisa e sua importância para a organização dos 
fichamentos. 
Discussão coletiva de teses e dissertações: problema, perguntas e revisão de literatura.  
Alguns alunos serão escolhidos para apresentar casos. 

 

Bibliografia: 
Machado, Ana Maria. Da fofoca à citação. Porto Alegre: Laboratório da Escrita, 2000. 

Eco, Umberto, op cit, caps 4 e 5. 

 
Atividade 4 (1 ponto) 
Identificar e examinar criticamente na tese ou dissertação escolhida como foi formulado o 
problema, se foram enunciadas perguntas de pesquisa e hipóteses e como foi organizada a 
revisão de literatura. 

Entrega: Um texto de 1-2 páginas com o conteúdo analisado deve ser enviado por e-mail à 
professora até as 12.00 hs do dia da aula.  

 

 

Aula 5 – 22 de março 
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Orientação individual  
Não há aula formal. Preparação individual da atividade 5. A professora estará disponível para 
orientação, para quem tiver dúvidas, no horário de aula.  

 
Atividade 5 (2 pontos) 

A partir da definição do seu problema de pesquisa, de suas perguntas de pesquisa e suas 
buscas bibliográficas escreva um texto de revisão de literatura que analise produção científica 
relevante sobre seu objeto de pesquisa. O texto deve ter, no máximo, 800 palavras (aprox. 2 
páginas em espaço 1,5 e margens de 2 cm). A revisão deve abarcar, no mínimo, 3 livros ou 10 
artigos, ou uma combinação de ambos e deve explicar o que se sabe em relação ao objeto de 
estudo (com foco nas questões de pesquisa) e o que ainda deve ser investigado. 

Entrega: o texto de revisão de literatura deve ser enviado via e mail até o dia 27 de março.  

 

Aula 6 – 23 de março 
Desenhos de pesquisa e fontes de dados. 
Pesquisa qualitativa e quantitativa. Desenhos de pesquisa: bibliográfica, documental, de 
campo, pesquisa-ação. Fontes de dados: primárias e secundárias.  

 

Bibliografia: 

Consultar vários manuais de pesquisa na biblioteca (no mínimo três). Algumas sugestões, mas 
podem ser outros: 

Barros, A J da S. e Lehfeld, N A S. Fundamentos da metodologia científica. São Paulo:  
Makron Books, 2000. 

Carvalho, M C M (org) Metodologia Científica Fundamentos e técnicas. Construindo o saber. 
Campinas: Papirus, 1989. 

Chizzotti, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo: Cortez, 2001 
Pádua, E M M de. Metodologia da pesquisa. Abordagem teórico-prática. Campinas: Papirus, 
1997 
Severino, A. J.. Metodologia do trabalho científico. 20. ed. São Paulo: Cortez, 1996.  

Quivy, R. e Campenhhoudt, L. V. Manual de Investigação em Ciências Sociais. Lisboa: 
Gradiva, 1988 

 
Atividade 6 (1 ponto) 

Identificar na tese ou dissertação escolhida o tipo de pesquisa realizada, o desenho de 
pesquisa e as fontes de dados utilizadas. Avaliar os argumentos e critérios utilizados para 
justificar as escolhas feitas pelo/a autor/a.  Alguns alunos farão a apresentarão em aula. 
Entrega: Um texto de 1 página com o conteúdo analisado deve ser enviado por e-mail à 
professora até as 12.00 hs do dia da aula.  

 

Aula 7 – 29 de março 

Variáveis e indicadores. Técnicas de pesquisa 
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Formulação de variáveis e indicadores e sua utilização para o desenho dos instrumentos de 
pesquisa. Análise dos dados, diálogo com a teoria. Técnicas de pesquisa: entrevistas e 
questionários. Discussão de casos (atividade 7) por alguns alunos. 

 
Bibliografia: 

Vários manuais de pesquisa. 
 

Atividade 7 (1 ponto) 

Identificar na tese ou dissertação escolhida as técnicas de pesquisa utilizadas e as justificativas 
para a escolha de tais técnicas. Considera que foram apropriadas? Que outras técnicas 
poderiam ter sido utilizadas para colher dados sobre o problema?  Foram claramente definidas 
variáveis de análise e indicadores?  As variáveis e indicadores se refletem coerentemente no 
desenho dos instrumentos de coleta de dados? 

Entrega: Um texto de 1 página com o conteúdo analisado deve ser enviado por e-mail à 
professora até as 12.00 hs do dia da aula. 

 

Aula 8 – 30 de março 

Técnicas de pesquisa. Ética na pesquisa. 
Técnicas de pesquisa: observação sistemática, histórias de vida, análise de documentos.  

Questões éticas na pesquisa. Valor e propósito da pesquisa, respeito aos participantes, 
consentimento informado, proteção de dados. Códigos de Ética na Pesquisa 

 
Bibliografia: 

Vários manuais de pesquisa. 
Bryman, Alan. Ethics and politics in social research. Social Research Methods. New York: 
Oxford University Press, 2008, 112-131 

 

METODOLOGIA 
A disciplina está organizada seguindo os passos necessários para a elaboração de um projeto 
de pesquisa, envolvendo um conjunto de atividades que visam a aplicação no projeto 
individual de dissertação ou tese das recomendações da literatura específica e das discussões 
realizadas em aula. As aulas incluirão sessões expositivas e dialogadas, instâncias de 
exposição de assuntos pelos alunos e discussões coletivas. Cada aula (exceto a última) inclui 
uma atividade a ser desenvolvida individualmente. A disciplina supõe bastante tempo 
extraclasse dedicado à construção dos projetos individuais. O acompanhamento do processo 
pelo orientador deve ser planejado oportunamente pelos alunos.  

 

AVALIAÇÃO 
A avaliação será realizada a partir das atividades solicitadas para cada aula (ver data e hora de 
entrega), com a pontuação anotada em cada uma (total 10 pontos). A não entrega de duas 
atividades em tempo e forma, sem justificativa de força maior, implicará na reprovação do 
aluno. 


