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EMENTA: Estudo e aplicação prática dos procedimentos de construção e normatização 

de trabalhos científicos. Discussão dos cinco elementos fundamentais de um texto 

acadêmico, com aplicações aos projetos de pesquisa em desenvolvimento. Reelaboração 

do projeto de pesquisa consolidado. Análise de dissertações defendidas no PPG Estudos 

Literários – UFJF. As etapas do desenvolvimento de um trabalho científico no âmbito da 

pós-graduação. Desenvolvimento de habilidades de pesquisa e desenvolvimento 

acadêmico.  

 

 1. Cronograma 

 

AULA CONTEÚDO 

1 

Discussões preliminares 

Apresentação da disciplina e do sistema de avaliações; roda de conversa 

sobre os projetos de pesquisa dos estudantes. 

2 
1) Primeiro elemento fundamental: o objeto de pesquisa  

Tipos de recortes de pesquisa  

3 
Contextualização pelo estado da arte (Textos: Tipos de revisão pela 

literatura) 

4 
Do macro ao micro – apresentação da revisão individual da literatura 

pertinente (escolha dos textos a serem resenhados) 

5 

2) Segundo elemento fundamental: a justificativa 

Justificativa frente ao campo de pesquisa (Texto 2: (Re)escrita da seção de 

justificativa do projeto de pesquisa por escritores iniciantes) 

6 Apresentação – Justificativa do recorte   

7 
3) Terceiro elemento fundamental: os objetivos 

A distinção e a complementaridade entre objetivos gerais e específicos  

8 
Elaboração de perguntas norteadoras em pesquisa literária (Texto 3: 

Elaboração de pergunta norteadora de pesquisa) 

9 
4) Quarto elemento fundamental: o aparato teórico 

Aparato teórico norteador  

10 Aparato teórico aplicado 

11 Apresentação: A utilização significativa de citações  

12 

5) Quinto elemento fundamental: metodologia 

Metodologia qualitativa (Texto 4: Novas práticas de escrita em pesquisa 

qualitativa) 

13 Estudos bibliográficos e exploratórios: apresentação das resenhas 

14 Resultados esperados e cronograma 

15 Discussão dos pontos a serem alterados ou incorporados aos projetos 

 

 

 

 



2. Metodologia 

A disciplina será lecionada por meio de aulas expositivas dialogadas.  

Serão intercaladas aulas expositivas, seminários e rodas de conversa sobre as aplicações 

aos projetos de pesquisa do corpo discente. 

 

3. Avaliações 

A proposta de avaliações consiste em: 

- Seminários teóricos ao longo do semestre: 20 pontos (escolha de 1 texto, em grupos) 

- Apresentação dos achados de pesquisa: 20 pontos (2 notas mais altas dentre as 4) 

- Resenhas dos trabalhos pertinentes: 10 pontos  

- Reescrita do projeto de pesquisa: 50 pontos 

Totalizando, assim, os 100 pontos da disciplina. 
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