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1. OBJETIVOS
Introduzir os princípios da produção acadêmica de conhecimento com base em aulas
teóricas e práticas que conduzirão o aluno à produção de um artigo científico e estimular a
reflexão sobre as dificuldades e caminhos metodológicos de enfrentamento de problemas
em aplicações das Humanidades e Ciências Sociais.

2. CONTEÚDO
Introdução aos princípios da produção acadêmica de conhecimento. Dilemas e desafios
éticos na construção do objeto de pesquisa. Abordagens metodológicas de enfrentamento
de problemas em aplicações das Humanidades e Ciências Sociais.

3. MÉTODO
As aulas abordarão as fases de desenvolvimento de um projeto de pesquisa, as boas
práticas acadêmicas, o desenvolvimento de um artigo a partir do projeto, e a importância da revisão
por pares. Haverá atendimento individual aos alunos para a conclusão de um artigo científico a ser
submetido para publicação na Revista Iandé. O tema do projeto de pesquisa, e do artigo dele
derivado, será de livre escolha.

4. CRONOGRAMA
Semana 1: A escolha do tema
Semana 2: As partes de um projeto de pesquisa
Semana 3: Pesquisa bibliográfica
Semana 4: As boas práticas da pesquisa acadêmica
Semana 5: Entrega dos projetos de pesquisa e devolutivas

Semana 6: A escrita como processo e constante aprimoramento.
Semana 7: O que é a revisão por pares
Semana 8: Entrega do texto preliminar e devolutivas
Semana 10: Entrega do parecer de artigo de um colega
Semana 11: Atendimento a respeito dos artigos
Semana 12: Entrega do artigo final
5. AVALIAÇÃO
30% da nota – Projeto de pesquisa
20% da nota – Parecer sobre o artigo de um colega
50% da nota – Artigo final
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