
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
PESQUISA EM EDUCAÇÃO A 

 

Nível: Doutorado Acadêmico   Área de Concentração: Educação 

Carga Horária: 45                                      Créditos: 03  OBRIGATÓRIA  

Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação – URI/Câmpus de Frederico Westphalen 

Professores:  

 

EMENTA 

Investigação  científica;  a  pesquisa  como  descoberta  e  criação;  conhecimento,  relação sujeito-

objeto; estado do conhecimento na pesquisa em educação; construção do problema de pesquisa em 

educação; exploração de Base de Dados de Pesquisa.  

  

OBJETIVO GERAL  
- Apresentar e discutir o panorama geral do desenvolvimento de investigação científica, 

considerando o percurso de busca e de criação na perspectiva da Pesquisa em Educação.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
- Delinear e refletir sobre conceitos-chave no viés da investigação cientifica;  

- Compreender a pesquisa como processo de descoberta e de criação;  

- Realizar processos de estudos que possibilitem a ampliação do campo de compreensão  

acerca do conhecimento e da relação sujeito e objeto;  

- Construir problemas de pesquisa em educação;  

- Explorar bases de dados de pesquisa;  

- Verificar o estado do conhecimento em temas relacionados à educação.  

  

METODOLOGIA  
Aulas  expositivas  e  dialógicas.  Leitura  dirigida,  comentada  e  reflexiva  dos  textos 

selecionados.  Atividades práticas.  

  

AVALIAÇÃO  
O processo de avaliação considerará a participação e o envolvimento em todas as situações de  

aprendizagens  oportunizadas  no  decorrer  das  aulas.  A  avaliação  final  da  disciplina  será feita  

por  meio  da  elaboração  e  entrega  de  trabalho  escrito,  com  base  na  problemática  de 

interesse, objetivos e no Estado do Conhecimento sobre a temática da sua Dissertação/Tese, 

construídos na/a partir da disciplina (Prazo para entrega: 15/12/2019).  
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