
PROCESSO DE AVALIAÇÃO PARA A DISCIPLINA DE METODOLOGIA 

A avaliação da disciplina de metodologia está dividida em três partes: 

1) Participação no mini seminário temático sobre técnicas de pesquisa social: o aluno 

deverá preparar uma pequena apresentação (entre 5 a 10 min) referente a um dos temas 

relacionados em sala de aula. As apresentações serão realizadas ao longo do dia 19 de 

dezembro durante a discussão em torno de métodos de pesquisa social. 

Obs: caso o aluno não possa estar presente para a aula, pode enviar a apresentação no 

formato de vídeo e entregar até o dia 18/12 

Distribuição de temas por alunos: 

a. A amostragem na pesquisa social – Maíra Porto  

b. Observação simples, participante e sistemática - Anchieta  

c. Entrevista - Isabelly 

d. Questionário – Márcia Pires 

e. Escalas sociais – Márcia Ferreira da Silva 

f. Testes – “C. Silva Dias” (não consegui traduzir o nome pela lista da sexta) 

g. Estudo de campo – Edilio Braz 

h. Estudo de caso -  Charles  

i. Grupos focais - Wladymir 

j. Documentação – Geisa Cunha 

k. Pesquisa experimental – Daniel Pessoa 

 

2) Elaboração de esboço de projeto (artigo ou projeto de intervenção): o aluno deve 

elaborar um texto (2 a 3 páginas) contendo os seguintes elementos: 

No caso de artigo científico: 

- definição de um objeto de estudo e contextualização deste objeto (definição de tema 

para pesquisa) 

- Escolha de cinco palavras-chave para a pesquisa (português e inglês) 

(opcional) esboço de uma pergunta de partida 



No caso de projeto de intervenção: 

- apresentação de uma proposta de intervenção com base em uma situação problema (2 

a 3 páginas), envolvendo a contextualização do problema na organização desejada, 

definição de um problema e objetivo da intervenção. Deve-se buscar responder as 

perguntas: por que realizar tal projeto? Para que (com qual intuito) e para quem 

(público- alvo). 

3) Escolha de métodos de pesquisa com base na proposta apresentada no tópico 2: essa 

atividade será feita após as apresentações das diversas técnicas de pesquisa social, com 

o intuito de identificar quais as técnicas mais apropriadas (e por qual razão) de acordo 

com cada caso. Deve ser adicionada ao item 2.  

Prazo para entrega do esboço (item 2 e 3): 9 de janeiro de 2016, por e-mail: 

kfrentzen@gmail.com (favor adicionar assunto “metodologia” no título do e-mail). 
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