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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

PLANO DE ENSINO - PERÍODO LETIVO/ANO 1º. Semestre 2009
Programa: Pós-Graduação em Geografia, nível de Mestrado
Área de Concentração: Produção do Espaço e Meio Ambiente
Mestrado ( X )

Doutorado ( )

Centro: Ciências Humanas
Campus: Francisco Beltrão
DISCIPLINA
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SEMINÁRIO DE DISSERTAÇÃO

---

60

60

(1 Aula Teórica; 2 Aula Prática)

Ementa
Colóquios para discussão dos pré-projetos de pesquisa. Discussão teórico-metodológica dos préprojetos. Análise da temática, objeto de estudo e cronograma de pesquisa.

Objetivos
- Analisar a coerência teórico-metodológica dos pré-projetos de pesquisa dos acadêmicos
regulares.
- Discutir os pré-projetos dos mestrandos, no intuito de qualificá-los e orientá-los ao processo
de pesquisa, de acordo com os prazos do Programa de Pós-Graduação em Geografia.
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Conteúdo Programático
A realização da disciplina está centrada na leitura, análise e debate dos pré-projetos de
pesquisa dos alunos regulares do Programa.

Atividades Práticas
As atividades desta disciplina são as seguintes:
a) leitura prévia dos pré-projetos de pesquisa, por parte dos membros convidados para cada
banca.
b) realização de um colóquio para cada acadêmico regular, do qual farão parte da banca: o
professor indicado para exercer o papel de orientador, mais dois professores do Programa, de
acordo com a temática de cada pré-projeto de pesquisa.
c) cada colóquio será formado pelas seguintes atividades: i) apresentação do pré-projeto, pelo
autor/mestrando; ii) apreciação de cada membro da banca; iii) considerações do
autor/mestrando; iv) considerações finais feitas pelo prof. Orientador.

Metodologia
A disciplina será realizada em consonância com o descrito no item “Atividades práticas”, ou
seja, na forma de colóquios para cada mestrando, nos quais acontecerá a apresentação e
discussão de cada pré-projeto de pesquisa.
Avaliação
(critérios, mecanismos, instrumentos e periodicidade)

A avaliação de cada mestrando será feita pelo professor orientador, considerando-se aspectos
qualitativos referentes à redação e coerência teórico-metodológica dos pré-projetos, da temática,
do objeto de estudo e do cronograma de pesquisa. Definir-se-á uma nota comum, entre zero (0) e cem
(100), que será traduzida em conceito, conforme o Regulamento do Programa de Pós-Graduação em
Geografia da Unioeste. Para isso será fundamental a entrega, por parte do mestrando, até 22/05/2009,
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uma cópia do projeto de pesquisa com as alterações sugeridas pela banca.
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