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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 
PLANO DE ENSINO - PERÍODO LETIVO/ANO  2020 

Programa: Mestrado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio  

Área de Concentração: Desenvolvimento Regional e do Agronegócio 

Mestrado ( X )                    Doutorado (   ) 

Centro: Ciências Sociais Aplicadas 

Campus: Toledo 

DISCIPLINA 

Código Nome Carga horária 

AT1 AP2 Total 

 Seminários 24 6 30 

(1 Aula Teórica;   2 Aula Prática) 

 

Ementa 

Elaborar e aprofundar os temas de dissertação dos alunos. Trocar experiência com os colegas, 

professor e orientar sobre a condução da pesquisa da dissertação. Aprofundar os elementos 

fundamentais da dissertação: o objeto da pesquisa, o objetivo e a hipótese, bem como a 

abordagem metodológica da dissertação. 

 

Objetivos 

- Propiciar um ambiente acadêmico de debate e pesquisa que conduza o aluno para o 

aprofundamento da construção da dissertação de mestrado.  

- Propiciar a socialização dos projetos de dissertação – individual- dos acadêmicos 

mestrandos matriculados na disciplina.  

- Apoiar os alunos na evolução dos projetos de pesquisa, dirimindo dúvidas e promovendo 

ajustes necessários, valendo-se da contribuição dos pós-graduandos e do professor durantes as 

discussões em classe. 
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Conteúdo Programático 

- Principais passos na elaboração do projeto de dissertação. Estrutura do projeto de 

dissertação. 

- Apresentação dos projetos de dissertação de mestrado dos acadêmicos. 

- Debate e orientação durante a apresentação dos projetos de dissertação.  

- Pesquisa e discussão de dissertações já desenvolvidas no tema de cada mestrando. 

- Pesquisa e discussão de artigos científicos já desenvolvidos no tema de cada mestrando. 

- Pesquisa sobre referências para o projeto de dissertação de cada mestrando. 

- Participação em bancas de qualificação de mestrado e defesa final de dissertação. 

- Desenvolvimento do trabalho final do curso ( projeto de dissertação).  

 

Atividades Práticas – individuais 
- Participação em banca de qualificação de mestrado. 

- Participação em banca de defesa final de dissertação. 

 

 

Metodologia 

- Aulas teórico-expositivas seguidas de debates. 

- Trabalhos de pesquisa individual e em grupo. 

- Seminários individuais dos projetos de dissertação: duas semanas antes da sua apresentação, 

o aluno deverá entregar para cada um dos colegas, assim como para o professor uma cópia do 

material a ser apresentado. Esta é uma condição essencial para a exposição e avaliação de seu 

trabalho, sem a qual o material não poderá ser apresentado. Para cada apresentação serão 

indicados dois pós-graduandos para compor "a banca", que procederá às críticas, sugestões e 

comentários a respeito do projeto apresentado. Cada membro da banca debatedora deverá 

entregar por escrito ao apresentador e ao professor o conteúdo de seus comentários. Os pós-

graduandos que apresentarão seus projetos poderão gravar os comentários, sugestões e 

críticas efetuadas pelos colegas debatedores e pelo professor. 

Considerando a pandemia de Covid-19 e a suspensão das atividades acadêmicas letivas 

presenciais, as aulas poderão ser ministradas de forma remota síncrona, em caráter 

excepcional, de acordo com a Resolução Nº 052/2020-CEPE de 21 de maio de 2020. As aulas 

ocorrerão com a utilização de softwares que permitam essa forma de ensino. Pode-se utilizar 

os softwares Microsoft Teams, Zoom ou Google Meet, sendo que a escolha será determinada 

pela opção que melhor se adaptar às necessidades. Reiterando que essa forma excepcional de 

ensino só será efetivada com a anuência de todos os alunos matriculados na disciplina.  

Para registrar a presença dos alunos, as aulas serão gravadas e os softwares também possuem 

formas de mostrar os participantes, sendo emitido um relatório ou mesmo tirando foto ou 

print da tela no momento de registrar a frequência. 
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Avaliação 
(critérios, mecanismos, instrumentos e periodicidade) 

- Participação nas aulas, debates e discussões  

- Desenvolvimento do pensamento analítico, crítico e criativo, manifesto na pesquisa, 

apresentação e debate de estudos referentes ao tema de pesquisa dos mestrandos  

- Forma de apresentação e argumentação do projeto de pesquisa  

- Relato da participação em bancas de qualificação de mestrado e defesa final de 

dissertação  

- Desenvolvimento do trabalho final do curso (projeto de dissertação) 
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Docente 

Data: 02/06/2020 

______________________ _______________________ 

Weimar Freire da Rocha Jr 

 

 
Colegiado de Curso (aprovação) 

 
Ata nº 03/2020, de 05/06/2020                                                                               

Coordenador:    Lucir Reinaldo Alves                                                           ____ ___                                                                              

                                                                                                                                           assinatura 
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Ata de nº          , de        /         /           

Diretor de Centro:                                                           _________________________ 

assinatura 
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