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Desenvolvimento da pesquisa, compreendendo, produção e análise das informações, redação do 
relatório de pesquisa e elaboração do produto final.

 
Objetivos: 

 Desenvolver a pesquisa, realizar as análises e desenvolver o relatório da pesquisa observando: 
•  fundamentação teórica. 
• A orientação metodológica do projeto de pesquisa
• As análises dos dados produzidos 
• Elaboração do Produto  

 
 

 
Metodologia: 

1 Leitura individual 
2 Imersão na busca dos dados 
3 orientações sobre a categorização e análise dos dados
4 orientação sobre o relatório final e a e

 

 
Avaliação: 

A avaliação é processual, de acordo com o
Avaliação final do processo,por meio de uma banca avaliativa, conforme as normas do PPGMPE
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Desenvolvimento da pesquisa, compreendendo, produção e análise das informações, redação do 
relatório de pesquisa e elaboração do produto final. 

Desenvolver a pesquisa, realizar as análises e desenvolver o relatório da pesquisa observando:  

orientação metodológica do projeto de pesquisa 

3 orientações sobre a categorização e análise dos dados 
4 orientação sobre o relatório final e a elaboração do produto. 
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