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EMENTA: 
Problematização e construção de conhecimentos. Elaboração da problemática. Recorte temático, 
temporal e espacial do objeto de estudo. Fundamentação teórico-conceitual do objeto. Apresentação da 
problemática. Elaboração do projeto de pesquisa. Planejamento dos procedimentos teórico-
metodológicos da pesquisa. Apresentação do projeto de pesquisa. 

OBJETIVOS:  
A Pesquisa Orientada I-A tem por objetivo iniciar o estudante nas atividades próprias da pesquisa 
científica-acadêmica. Nesse momento tem-se por meta orientar o estudante na elaboração de uma 
situação problema para o desenvolvimento de pesquisa nas fases seguintes, bem como orientar o 
estudante na construção do projeto de pesquisa tendo como princípio a problemática elaborada 
anteriormente. 

PROCEDIMENTOS: 

 O curso será ministrado através de aulas práticas que consistirão na orientação dos estudantes 
na elaboração da problematização para o desenvolvimento da pesquisa. 

AVALIAÇÃO: 

 Consistirá de três notas atribuídas a problematização criada e ao projeto de pesquisa 
destacando-se a clareza, a objetividade e viabilidade do projeto de pesquisa. Serão 
considerados, também, o interesse, o envolvimento, a participação e a pontualidade na entrega 
das tarefas solicitadas. 

 Prova Final- conteúdo trabalhado não alcançado satisfatoriamente (em data a ser definida). 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
Apresentação do programa e discussão da proposta de trabalho. 
Iniciação da pesquisa: fases da pesquisa geográfica. 
Pesquisa de temas para investigação. 
Pesquisa de problemas concernentes ao contexto geográfico. 
Levantamento de idéias preliminares. 
Elaboração de situação problema. 
Situar a problemática no tempo e no espaço (Recorte temporal e espacial). 
Recorte temático - levantamento e revisão de literatura sobre o assunto. 
Fundamentação teórico-conceitual. 
Modelos teóricos adaptados ao problema. 
Análise de viabilidade da problemática - proposta metodológica. 
Apresentação do programa e discussão da proposta de trabalho. 
Origem de um projeto de pesquisa. 
Estruturação do projeto. 
Justificativa e plano dos objetivos. 
Quadro ou referencial teórico e o estado atual da pesquisa sobre o tema. 
Apresentação parcial do anteprojeto. 
Hipóteses, definição e operacionalização das variáveis (se for o caso). 
Metodologias: 1. Tipo, modelo e modo de pesquisar. 
Definição do campo de pesquisa. 
Técnicas (Pólo tecnológico) - escolha e construção. 
Apresentação do anteprojeto. 
Procedimento para a coleta de dados. 
Previsão de tratamento dos dados. 
Cronograma de atividades: Delimitar o tempo segundo as etapas da pesquisa. 



Orçamento: provisão de recursos e despesas. 
Apresentação do projeto de pesquisa. 
Apreciação geral dos projetos e recomendações. 
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