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Aprofundamento teórico-prático sobre determinado domínio do conhecimento. Sistematização e 

complementação dos estudos propostos nas disciplinas e atividades cursadas. 

 

 

Objetivos: 

• Realizar levantamento bibliográfico na área de investigação; 

• Pesquisar novos referenciais teórico-metodológicos, a partir das informações acessados no semestre por 

meio das disciplinas, dos grupos de estudos e das demais atividades; 

• Estudar as diferentes abordagens relacionadas ao objeto da pesquisa a partir de discussões e leituras 

concernentes às temáticas e aulas expositivas do semestre; 

• Problematizar os tópicos relacionados ao objeto de pesquisa; 

• Compreender criticamente o processo de pesquisa na área de educação. 

 

Metodologia: 

• Realização de encontros periódicos para orientar sobre: 

• construção de texto preliminar para subsidiar a pesquisa; 

• indicação de leituras para estabelecimento de diálogo entre o pesquisador e autores que 

abordam/fundamentam os elementos pesquisados; 

• orientação quanto a participação em eventos/atividades que problematizem a gestão democrática; 

• estruturação dos trabalhos finais das disciplinas, com foco no objeto da pesquisa e possibilidades de 

intervenção. 

• Momentos de encontro com os orientandos para reflexão dos principais conceitos e sua fundamentação 

teórica. 

• Participação no grupo de estudo para aprofundamento teórico. 

 

Avaliação: 

•  Apresentação dos resultados a partir das orientações (fichamentos, trabalhos, textos, levantamento 

bibliográfico). 

• Reelaboração do Projeto de Pesquisa em diálogo com a fundamentação teórica indicada. 
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