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EMENTA

Discussão sobre investigações e práticas metodológicas de estudos desenvolvidos nas
Linhas de Pesquisa. Análise e reflexão sobre orientações epistemológicas e
procedimentos de pesquisas em andamento.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA
1. Discutir a diversidade de abordagens metodológicas nas Linhas de Pesquisa do PPG
em Arte e Cultura Visual;
2. Analisar orientações epistemológicas e procedimentos de pesquisas em andamento;
3. Discutir questões relativas à ética na pesquisa;
4. Atualizar a inserção de pesquisas no Sistema Nacional de Pós-Graduação, bem
como nas agências de fomento à pesquisa do contexto brasileiro.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Pesquisa e produção de conhecimento: questões contemporâneas;
2. Abordagens metodológicas e especificidades das Linhas de Pesquisa do Programa
de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual
3. Pesquisas em andamento: orientações epistemológicas
4. Apontamentos sobre ética na pesquisa
5. O Sistema Nacional de Pós-Graduação e as agências de fomento à pesquisa do
contexto brasileiro.
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METODOLOGIA DE ENSINO

As aulas serão organizadas em aulas expositivas abertas ao debate, apresentações de
seminários, discussões coletivas com base nos textos estudados, e apresentação dos
projetos de pesquisa em andamento com debate.
Cada discente será responsável pela apresentação de um texto a ser escolhido, de acordo
com a afinidade com seu projeto de pesquisa. Os demais discentes deverão preparar uma
pergunta a partir do texto para o debate.
Do mesmo modo, cada discente apresentará seu projeto de pesquisa, destacando os
seguintes pontos: temática, questão de pesquisa, orientação metodológica, aspectos
éticos. O texto deverá ser disponibilizado com uma semana de antecedência. Os demais
discentes, com base em leitura prévia do material, problematizarão a apresentação.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação terá em conta as seguintes produções e critérios:
1. Apresentação e problematização de texto sobre orientação epistemológica e/ou
metodológica de pesquisa, escolhido pelo próprio discente a partir da bibliografia
apresentada – 20%
2. Apresentação do projeto de pesquisa em andamento – 20%
3. Problematização, no grupo, dos estudos propostos, e dos projetos de pesquisa em
andamento – 30%
4. Elaboração de um artigo sobre metodologia de pesquisa, cuja temática tenha
afinidade com o projeto de pesquisa do discente – 30%.
Os critérios de avaliação terão em conta os seguintes aspectos:
1. Compreensão do pensamento do autor estudado; clareza na apresentação dos
aspectos teóricos e conceituais do projeto de pesquisa e capacidade de argumentação;
2. Uso correto da língua, e clareza na apresentação dos conceitos em pauta;
3. Uso correto nas normas da ABNT
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