
 
 

Ficha 2 
Disciplina: SEMINÁRIOS DE PESQUISA Código: HCP011  

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(    ) Optativa 

( X ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular   

Modalidade de disciplina conforme a 
Resolução 22/2021 - CEPE: 

( X ) ERE 

Total de Vagas: 
Veteranos:  

 50                         

Calouros:   

 --  

Total:   

50 

Professor/a: ALEXSANDRO EUGENIO PEREIRA 

Contato de email: alexsep@uol.com.br 

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

CH Total: 90 

CH semanal:  
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 30 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

EMENTA  

Análise e discussão dos projetos de pesquisa. Avaliação do objeto, problema, hipótese e metodologia de 
pesquisa. Acompanhamento e análise do estágio técnico-científico. 

 

PROGRAMA 
 
Não há pré-requisito para cursar a disciplina. No Bacharelado da Linha de Formação em Ciência Política, 
a disciplina foi criada como continuação da HCP009 - Métodos de Pesquisa Científica em Ciência Política 
e como equivalente a TCC I. Por isso, ela supõe que os alunos possuem conhecimentos a respeito da 
elaboração de um projeto de pesquisa.  
 
Os projetos serão orientados por professores do curso de graduação em Ciências Sociais e correspondem 
à primeira etapa dos TCCs da linha de formação em Ciência Política ou da Licenciatura. 
 
Algumas aulas da disciplina serão destinadas à apresentação e à discussão dos projetos de pesquisa do 
TCC da Licenciatura, do TCC e do estágio técnico-científico da Ciência Política.  

 
 

 
OBJETIVO GERAL 

 
O objetivo da disciplina é a apresentação e a discussão dos projetos de pesquisa da Licenciatura e do TCC 
(Trabalho de Conclusão de Curso) em Ciência Política. A disciplina corresponde à primeira etapa de 
elaboração do TCC e do estágio técnico-científico da área de Ciência Política. Para os alunos da 
licenciatura, a disciplina servirá de suporte à elaboração do TCC da Licenciatura.  

 

 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA 



 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 

Comentários dos projetos de TCC em chat e sala virtual usando a plataforma Microsoft Teams. A maior 
parte da carga horária da disciplina deve ser cumprida de forma assíncrona, seja no desenvolvimento ou 
aprimoramento dos projetos de pesquisa, seja com base nas orientações individuais dos projetos de TCC. 
Outra parte da carga horária será cumprida por meio de aulas síncronas, conforme está previsto no 
cronograma abaixo. As aulas envolverão dois momentos: 1°) exposição das sugestões e comentários aos 
projetos, formulados pelos debatedores previamente designados pelo professor da disciplina; e 2°) 
apresentação dos comentários e sugestões aos projetos formulados pelo professor.  
  

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

Serão consideradas três avaliações para compor a nota final da disciplina: 1) envio do projeto para 
discussão dentro dos prazos estabelecidos (peso 20); 2) participação na discussão dos projetos de 
pesquisa (peso 20); 3) entrega da versão final do projeto de pesquisa no dia 13 de dezembro de 2021 por 
e-mail (peso 60).  

 
27 de setembro de 2021 – Apresentação da disciplina, da dinâmica das aulas e das avaliações previstas; 
Revisão dos itens do projeto de pesquisa via videoconferência.  
 
04 de outubro de 2021 - Revisão dos itens do projeto de pesquisa via videoconferência.  
 
Outubro de 2021: desenvolvimento do projeto de pesquisa. 
 
08, 22 e 29 de novembro de 2021: Debate/Comentários sobre os projetos de pesquisa via videoconferência.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

ELSTER, Jon. Peças e engrenagens das Ciências Sociais. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
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VAN EVERA, Stephen. Guide to Methods for Students of Political Science. Cornell: Cornell University Press, 

1997.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

BECKER, Howard S. Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais. São Paulo: Hucitec, 1994.  

FLICK, Uwe. Desenho da pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Artmed, 2009.   

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1985.  

GÜNTHER, Hartmut. Pesquisa qualitativa versus pesquisa quantitativa: esta é a questão. Psicologia: teoria 

e pesquisa, v. 22, n. 2, p. 201-210, 2006.  

KERLINGER, Fred Nichols. Metodologia da pesquisa em ciências sociais: um tratamento conceitual. Epu, 

1980.  

 
 



Professor da Disciplina:  
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:  
 

Assinatura: __________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA 
 

Aulas Síncronas / Encontros on-line:  
 

Dia Segunda Temas 

27/09/2021  Apresentação da disciplina, da dinâmica das aulas e das 
avaliações previstas; Revisão dos itens do projeto de pesquisa.  
 

04/10/2021  Revisão dos itens do projeto de pesquisa.  

08/11/2021  Comentários sobre os projetos de pesquisa.  
 

22/11/2021  Comentários sobre os projetos de pesquisa. 
 

29/11/2021  Comentários sobre os projetos de pesquisa. 
 

13/12/2021  Envio dos projetos de pesquisa revisados. 
 

20/12/2021  Exame Final (reapresentação dos projetos revisados).  
 

 

 


