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Ementa: 

Tem por objetivo a elaboração do projeto de pesquisa e do produto a ser construído. Envolvendo: a elaboração da 
problemática de estudo os pressuposto teórico Metodológicos da investigação e os 
pesquisa. Inclui o planejamento do produto. 

 
Objetivos: 

Elaborar a construção do projeto de pesquisa e do produto, observando os seus constituintes como:
• fundamentação teórica. 
• a dinâmica entre teoria e prática,durante o processo 
• Elaboração da problemática de estudo, os pressupostos teóricometodológicos da investigação e os procedimentos e 

instrumentos de pesquisa. Inclui o planejamento do produto.
 
 
 
 

Avaliação: 

A avaliação é processual dentro da dinâmica teoria e prática, durante o processo de construção do projeto
produto educacional.;  
Avaliação no final do processo, por meio de uma banca avaliativa 
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Tem por objetivo a elaboração do projeto de pesquisa e do produto a ser construído. Envolvendo: a elaboração da 
problemática de estudo os pressuposto teórico Metodológicos da investigação e os procedimentos e instrumentos de 

 

a e do produto, observando os seus constituintes como:

a dinâmica entre teoria e prática,durante o processo de acordo com os pressupostos teóricos metodológicos.
blemática de estudo, os pressupostos teóricometodológicos da investigação e os procedimentos e 

de pesquisa. Inclui o planejamento do produto. 

a dinâmica teoria e prática, durante o processo de construção do projeto

o processo, por meio de uma banca avaliativa  de acordo com os regulamentos do PPGMPE.
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Tem por objetivo a elaboração do projeto de pesquisa e do produto a ser construído. Envolvendo: a elaboração da 
procedimentos e instrumentos de 

a e do produto, observando os seus constituintes como: 

pressupostos teóricos metodológicos. 
blemática de estudo, os pressupostos teóricometodológicos da investigação e os procedimentos e 

a dinâmica teoria e prática, durante o processo de construção do projeto da dissertação e do 

egulamentos do PPGMPE. 
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