
 



 

 

 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MESTRADO E DOUTORADO – PAC 2019 
 

Inscrições: 11 a 16 de setembro de 2019 (até 13 horas) 

Período do curso: do mês de Setembro ao mês de Dezembro de 2019 (encontros semanais e quinzenais)  
Local: UFMG – Campus Pampulha  

Carga Horária: 60 horas 

Modalidade: Semipresencial (30 horas presenciais e 30 horas no ambiente virtual – Moodle) 

Vagas: 100 vagas (4 turmas de 25) 

Critério de Seleção para Formação das Turmas: Caso haja número de inscritos por turma superior ao número de vagas haverá 

sorteio aberto aos interessados na Unidade Administrativa III, DRH, sala 102, no dia 16/09/2019, às 14 horas.  

Resultado da inscrição: listagem de selecionados e excedentes, por email, no dia 16/09/2019, às 16 horas. 

Público-alvo 

Servidores técnico-administrativos em educação pertencentes ao quadro da UFMG que possuem escolaridade em nível superior.  

 

Objetivos 

 Conhecer os fundamentos, os métodos e os procedimentos de pesquisa científica.  

 Compreender as diversas fases de elaboração e desenvolvimento de pesquisas e trabalhos acadêmicos.  

 Elaborar um projeto de pesquisa científica. 
 

Conteúdo Programático 

 A pesquisa e o pesquisador – divulgação científica, periódicos acadêmicos, órgãos reguladores, CAPES/WebQualis, Currículo 
Lattes. 

 Metodologia científica e classificação das pesquisas científicas – quanto aos objetivos, à fonte e à natureza dos dados. 

 Métodos de pesquisa e procedimentos de coleta de dados. 

 Elaboração de um projeto de pesquisa – problema, objetivos, justificativa, referencial teórico, metodologia, cronograma. 



 

 

METODOLOGIA  

 

30 horas presenciais: 

 10 encontros com o grupo todo (datas pré-definidas); 

 Encontros com grupos menores, para atender a demandas específicas. 
 

30 horas à distância: 

 Atividades coletivas no ambiente virtual de aprendizagem – Moodle; 

 Estudos e atividades individuais. 
 
CRONOGRAMA 

 

Aula Inaugural: 17/09 – terça-feira: 14h as 17h – FACE Auditório: 4 

Para todas as turmas e aberta a todos os interessados (Apresentação do curso)  

Capacidade do auditório: 145 pessoas 

 

Turma 1: Terça-feira: 14h às 17h – CAD 2 sala: C 515 

  

 

Turma 2: Quinta-feira: 9h às 12h – CAD 2 sala: C 414 

26/set 03/out 10/out 24/out 07/nov 14/nov 21/nov 28/nov 05/dez 

 

Turma 3: Quinta-feira: 9h às 12h – Unidade Administrativa III – DRH – sala 102 

26/set 03/out 10/out 24/out 07/nov 14/nov 21/nov 28/nov 05/dez 

 

Turma 4: Sexta-feira: 14h às 17h -  Unidade Administrativa III – DRH – sala 102 

27/set 04/out 11/out 25/out 08/nov 15/Nov* 22/nov 29/nov 06/dez 
*será negociada reposição com a turma. 

 

24/set 01/out 08/out 22/out 05/nov 12/nov 19/nov 26/nov 03/dez 



 
 

CERTIFICAÇÃO 

 

Cada participante receberá certificado de conclusão, desde que atenda aos seguintes requisitos: 

 80% de frequência nos encontros presenciais; 

 70% de realização das atividades no ambiente virtual; 

 Apresentação do projeto de pesquisa. 
 

  

ATENÇÃO!  

 

O participante deverá:  

1) Ter disponibilidade para a participar dos encontros presenciais e para realizar as atividades propostas nesses encontros e no 

ambiente virtual.  

2) Realizar atividades de leitura e escrita, com vistas à elaboração do projeto.  

3) Elaborar o projeto de pesquisa. 

 

 
 


