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Ementa:  Diariamente, temos contato com uma série de informações relacionadas ao mundo 

político. Parte do trabalho do cientista político envolve a tradução destas informações em 

perguntas de pesquisas, amparadas em técnicas capazes organizar as informações esparsas 

produzindo um conhecimento metodologicamente fundamentado. Assim, uma boa pesquisa 

em ciência política depende não só de um tema criativo e inovador, mas também da adequação 

dos métodos às perguntas de pesquisa e aos referenciais teóricos adotados. Esse processo 

precisa ainda estar acompanhado da reflexividade do pesquisador e da observância dos 

parâmetros éticos na relação com os sujeitos da pesquisa. Esta disciplina busca refletir sobre 

esses temas com o objetivo de avançar no desenho das pesquisas de mestrado e doutorado.  

 

(06/10) Apresentação do Curso 

Sessão 1 

(13/10, 27/10 e 03/11)   Discussão dos desenhos de pesquisa 

Nesta atividade, as alunas devem responder aos seguintes itens: 

a. Qual a pergunta de pesquisa? (Principal e secundárias)  

b. Qual a sua motivação? 

c. Qual a corrente teórica?  

d. Qual a metodologia? 

e. A pandemia afetou seus planos de pesquisa? Se sim, de que forma?  

 

A atividade deve ser desenvolvida em até duas páginas. Os textos devem ser escritos em Ariel 

ou Times, 12, espaçamento 1,5, alinhamento justificado. Estes exercícios serão discutidos em 

sala de aula. Assim, todos devem ler as atividades desenvolvidas por seus colegas. Os trabalhos 

devem ser entregues na semana anterior a aula. As apresentações estão divididas em ordem 

alfabética: 

13/10 

Amanda Rafael Martins 
Antonia Junqueira Malta Campos 
Arthur Menezes Salomão 

Beatriz Alves Mezzalira 
Daiana Ferreira de Macêdo 

 

27/10 

Debora Zanini 

Eduardo José Rezende Pereira 

Gustavo Dos Santos Cintra Lima 

Laís da Silva 



Luana Barbosa da Silva 

03/11 

Lucas Barcos Rodrigues 

Maisa Santos Calazans Silva 

Maysa Torres dos Santos 

Pedro Felipe Narciso 

Yasmin de Morais Bicca 

 

Sessão 2: Como fazer pesquisa? 

(10/11). E agora? A pesquisa em Ciências Sociais em contexto (pós) pandêmico  

Nesta aula, discutiremos os impactos da pandemia no desenvolvimento das pesquisas em 

ciências sociais, principalmente no que se refere ao acesso aos dados, e como podemos lidar 

com esses desafios. Esse debate estará orientado pelos vídeos indicados no google classroom e 

pela presença da convidada Ana Flávia Bádue, doutoranda em Antropologia Cultural no The 

Graduate Center, City University of New York. Iremos começar a discussão pelo item “e” acima: 

“A pandemia afetou seus planos de pesquisa? Se sim, de que forma?”.  

  

(17/11) Visão geral e individualismo e holismo 

Textos indicados no google classroom 

 

(24/11) Fazendo perguntas e respondendo perguntas 

Textos indicados no google classroom 

 

(01/12) Desenho de pesquisa 

Textos indicados no google classroom 

 

(08/12) Reflexividade e ética na relação com sujeitos da pesquisa. Como refletir sobre e contar 

os percursos da pesquisa? 

Textos indicados no google classroom 

 

Sessão 3. Técnicas de pesquisa e as adaptações para tempos pandêmicos 

As técnicas de pesquisa a serem trabalhadas serão definidas após a Sessão 1, de forma a modular 

esta parte do curso às necessidades dos projetos e as adaptações das técnicas de investigação 

em razão dos obstáculos colocados pela pandemia. 

Complementação – data a definir 

15/12 

Complementação – data a definir 

22/12 

 

Avaliação 



Ao final do curso os alunos devem entregar parte da sua dissertação de mestrado ou da tese de 

doutorado, o trecho entregue deve conter ao menos a introdução, uma breve revisão 

bibliográfica e o capítulo metodológico. O objetivo do trabalho é desenvolver o capítulo 

metodológico, a introdução e a revisão entram como contextos necessários para que possamos 

entender o capítulo metodológico. 
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