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Prof. Responsável: Renato T. de Saboya, Dr. (PósARQ) 

Ementa 
Instrumentação do projeto de dissertação e tese. Aspectos teóricos, conceituais e metodológicos 

aplicados à pesquisa científica em Arquitetura e Urbanismo. Elaboração e redação de trabalhos 

científicos. 

Apresentação geral e objetivos 
A disciplina será dividida em três módulos temáticos que se concentrarão em aspectos específicos, 

porém interrelacionados, da pesquisa científica: 

 Módulo 1: Revisão de literatura 

 Módulo 2: Problema de pesquisa e estratégia metodológica 

 Módulo 3: Redação e publicação de artigos científicos 

O objetivo geral é instrumentalizar o aluno para o desenvolvimento de pesquisas científicas 

sistemáticas e com espírito crítico, e que sejam bem amparadas por procedimentos rigorosos do 

ponto de vista metodológico e teórico-conceitual, tanto em estudos qualitativos como quantitativos. 

Procuraremos, também, enfatizar a natureza coletiva do conhecimento científico e promover a 

consciência sobre como a nossa contribuição específica para sua construção, reformulação e 

disseminação se encaixa no contexto mais amplo. 

A disciplina é voltada prioritariamente para doutorandos, mas estudantes de mestrado também 

serão bem-vindos(as). 

Conteúdo programático 

Módulo 1: Revisão de Literatura 

 Objetivos e tipos de revisão de literatura 

 Etapas da revisão de literatura: 

1. Escolha do tópico, tema ou pergunta preliminar de pesquisa 

2. Elaboração das perguntas norteadoras preliminares 

3. Busca(s) dos trabalhos 

4. Triagem e seleção dos trabalhos 

5. Leitura e processamento (em diferentes níveis de detalhe) 

6. Organização das informações coletadas 

7. Identificação de uma ou mais potenciais lacunas 

8. Definição ou aprimoramento de uma pergunta de pesquisa preliminar 

9. Reformulação das perguntas norteadoras, busca, triagem e seleção dos trabalhos 

10. Leitura e processamento (em diferentes níveis de detalhe) 

11. Avaliação da adequação da pergunta preliminar de pesquisa (volta a etapas anteriores 

ou prossegue, conforme a necessidade) 

12. Organização das informações coletadas 

13. Síntese 

14. Redação 
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 O texto da revisão de literatura 

 Encadeamento e estrutura 

 Ênfases e proporções de cada subseção 

 Referencial teórico, referencial metodológico, estado da arte 

 Citando e dando crédito 

Módulo 2: Problema de pesquisa e estratégia metodológicaR 

 Tipos de pergunta de pesquisa e suas implicações 

 Conexão lacuna x pergunta de pesquisa 

 Tipos de estudos científicos: quantitativos, qualitativos, hipotético-dedutivos, 

exploratórios, descritivos, explicativos, prescritivos, empíricos, teóricos. 

 Coerência e complementaridade das etapas da estratégia metodológica 

 Principais tipos de estratégias metodológicas e hierarquia da evidência 

 Descrição, medição, variáveis e constructos 

 Validade interna (variáveis de controle, confounders, vieses, etc.) e externa (capacidade de 

generalização dos resultados) 

 Estratégia metodológica como objeto da criatividade 

Módulo 3: Redação e publicação de artigos científicos 

 Escolhendo o periódico 

 As partes de um artigo científico tradicional 

 Introdução: contexto, relevância, lacuna, objetivos 

 Revisão de literatura / background 

 Estratégia metodológica 

 Resultados 

 Discussão 

 Conclusões 

 Referências 

 Aspectos de forma (tempo verbal, pessoal ou impessoal, etc.) 

 O processo de escrita científica (escrever x revisar, jargão, encadeamento, paralelismo, etc.) 

Metodologia 
A disciplina acontecerá por meio de aulas expositivas, exercícios em classe e exercícios a serem 

desenvolvidos de forma assíncrona, e dará ênfase à apresentação e discussão de exemplos (trazidos 

tanto pelo docente quanto pelos estudantes) e ao desenvolvimento e discussão de produtos 

relacionados a cada módulo pelos estudantes. 

Avaliação 
 Participação nas discussões nos encontros síncronos 

 Exercícios ao longo da disciplina 

 Trabalho final escrito 
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Cronograma 

ENCONTRO DATA MODALIDADE ATIVIDADES SÍNCRONAS 

1 10/03 A distância 
Apresentação da disciplina  

Módulo 1: Revisão de literatura 

2 17/03 A distância Módulo 1: Revisão de literatura 

3 24/03 A distância Módulo 1: Revisão de literatura 

4 31/03 A distância Módulo 1: Revisão de literatura 

5 07/04 A distância Módulo 2: Problema de pesquisa e estratégia metodológica 

6 14/04 A distância Módulo 2: Problema de pesquisa e estratégia metodológica 

 21/04  Feriado 

7 28/04 Presencial Módulo 2: Problema de pesquisa e estratégia metodológica 

8 05/05 Presencial Módulo 2: Problema de pesquisa e estratégia metodológica 

9 12/05 Presencial Módulo 3: Redação e publicação de artigos científicos 

10 19/05 Presencial Módulo 3: Redação e publicação de artigos científicos 

11 26/05 Presencial Módulo 3: Redação e publicação de artigos científicos 
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