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DISCIPLINA
Código Nome Carga horária

Atividades Programadas de Pesquisa II
(~ Aula teórica — z Aula Prática)

AT AP~ Total
60

EMENTA

Compreende os encontros coletivos entre o professor responsável
pela disciplina e os discentes visando debater questões
referentes a ética em pesquisa e ao acompanhamento das
pesquisas dos acadêmicos.

OBJETIVOS

1.Analisar os aspectos éticos relacionados ao
desenvolvimento da pesquisa;

2. Refletir sobre os principais problemas éticos em pesquisa
e nos projetos de pesquisa dos mestrandos;

3. Conhecer as regulamentações sobre ética em pesquisa no
âmbito do CONEP e da Unioeste.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I: A CONSTITUIÇAO DO CAMPO ÉTICO1.1 Consciência moral e senso moral
1.2 Juízo de valor e juízo de fato1.3 A relação entre a ética e a moral

UNIDADE II: ÉTICA E PESQUISA: PRINCIPIOS GERAIS2.1 Conduta ética e a relação com as políticas para a
pesquisa
2.2 Direito a propriedade intelectual: a questão do plágio,
autoplágio e o mercado de publicações



2.3 Aspectos éticos em relação aos sujeitos da pesquisa
cientifica
UNIDADE III : REGULAMENTAÇÔES SOBRE A ÉTICA EM PESQUISA
3.1 A regulamentaqão do CONEP
3.2 Comitê de ética e a Plataforma Brasil
3.3 Discussões sobre os projetos de pesquisa dos mestrandos
3.4 Termo de consentimento livre esclarecido

ATIVIDADES PRÁTICAS — grupo de alunos

METODOLOGIA

A disciplina será realizada em conformidade com a
Resolução N'2/2020-CEPE, de 21 de maio de 2020, que
Regulamenta a possibilidade de substituirão de aulas
presenciais por aulas remotas síncronas, em caráter
excepcional, nos programas e nos cursos de pós-graduaqão
stricto e lato sensu da Unioeste, como também as Diretrizes
para as aulas remotas síncronas — PPGE/FB de 01 de junho de
2020.

A metodologia das aulas será organizada considerando os
objetivos e o calendário propostos para a disciplina:

Os encontros terão durarão de 2 horas de aulas remotas
síncronas sendo o restante das horas complementadas com
atividades assíncronas;

— A cada encontro serão encaminhados textos para leituras
prévias sendo requisitado a elaborarão de mapas conceituais,
esquemas e/ou sínteses do material estudado a ser enviado ao e-
mail da professora. 0 prazo para envio dessa atividade será
combinado com a turma;

As aulas serão expositivas seguidas de discussões e
debates sobre as temáticas estudadas;

Será sugerido trabalho em grupo, de no máximo 4
estudantes, com o objetivo de analisar um caso envolvendo ética
em pesquisa a luz do referencial teórico estudado.

0 acesso as aulas será realizado via plataforma Teams
sendo o docente da disciplina responsável em organizar a sala
de aula virtual.

AVALIAÇAO



(critérios, mecanismos, instrumentos e periodicidade)
Os discentes serão avaliados com base nos seguintes

critérios: apropriação dos conceitos, capacidade de análise de
casos que envolvem ética em pesquisa, problematizações das
temáticas estudadas, apresentação e trabalho em grupo relativo
a casos de conduta ética. No final da disciplina deverá ser
entregue um trabalho com análise crítica sobre a temática :
Ética em pesquisa educacional. No trabalho final deverá ser
utilizado no mínimo 3 referências bibliográficas estudadas na
disciplina. A Avaliação será processual e somatória e
compreende as seguintes etapas:

TIG — Trabalhos individuais ou em grupo: (critérios: envio
das sínteses, mapas conceituais ou esquemas solicitados
previamente, envolvimento e participação nas atividades
propostas, clareza e organização na exposição escrita, análise
crítica de casos a luz do referencial estudado). Valor: até 40
pontos

TF — Trabalho final: Análise crítica sobre a Ética em
pesquisa educacional. Resumo expandido. Critérios: clareza e
organização na exposição escrita, análise crítica utilizando-se
do referencial estudado, problematizações relativas ao campo da
ética em pesquisa. Valor: até 60 pontos

Fórmula: (TG + TF) = MF
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