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Programa de Disciplina
Nome: Seminário de Dissertação
Natureza: Obrigatória
CH: 30 Horas
Créditos: 2

Ementa:
Acompanhamento individual dos projetos de dissertações e seminários com palestrantes externos para
apresentação de temas de cada uma das quatro linhas de pesquisa do PPEA-UFOP (avaliação de políticas
públicas, desenvolvimento econômico, métodos quantitativos aplicados à economia e teoria econômica).
Acompanhamento teórico-metodológico dos projetos de dissertação, privilegiando a elaboração das etapas
da pesquisa (problemática/objeto de investigação; estado da questão/categorias centrais de análise;
procedimentos de pesquisa/finalização).

Conteúdo programático:
A escolha do tema, a problemática específica e objeto de investigação (título, contextualização, questões
centrais, objetivos). As categorias centrais do estudo (título, objeto de investigação, categorias de análise,
objetivos ajustados, estrutura do trabalho, autores de referência). Os procedimentos teórico-metodológicos e
o formato final da proposta (ajustes das etapas anteriores, concepção teórico-metodológica, universo e
procedimentos de coleta de dados).

Metodologia
Aulas expositivas e seminários; reuniões individuais de acompanhamento.

Objetivo:
Auxiliar na preparação do projeto de dissertação, como também na redação de partes iniciais do
trabalho.
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Cronograma
Aula 01 – dia 26/09 - Apresentação do Programa e introdução à disciplina. A escolha do tema e a sua
problematização. Indicação de material de acesso bibliográfico e base de dados.
Aula 02 – dia 03/10 - Construção de objetivos gerais e específicos da dissertação. A definição das
hipóteses. Definição de um calendário para a Dissertação.
Aula 03 – dia 10/10 – Seminário voltado para a área de Microeconomia
Aula 04 – dia 17/10 – 1ª parte da aula: Feedback e nota da parte I = 30%
Seminário com tema na linha de Macroeconomia e Desenvolvimento Econômico
Aula 05 -dia 24/10 – Aspectos gerais da metodologia (bases de dados, fontes, Modelos e Estrutura da
dissertação)
Aula 06 – dia 31/10 –Aula 07 – dia 07/11 - Continuação dos temas da aula 06
Aula 08 – dia 14/11 - Seminário com temática de Avaliação de Políticas Públicas
Aula 09 – dia 21/11- Feedback e nota da parte II = 30%
Aula 10 – dia 05/12 – Apresentação, arguição e feedback do projeto de dissertação = 40 %

Avaliação
Cada participante deverá apresentar, nas datas especificadas no Cronograma da disciplina, os avanços do seu
trabalho de elaboração do projeto de dissertação. No final da disciplina será apresentado o Projeto final de
dissertação.

Bibliografia*
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) Site Institucional. Disponível em:
http://www.abnt.org.br/normalizacao/lista-de-publicacoes/abnt/category/150-normas-publicadas-janeiro2016. Acesso em setembro de 2016.
ECO, Umberto, Como se faz uma tese em Ciências Humanas, 13. ed. Lisboa: Editorial
Presença, 2007.
Sistema de Bibliotecas e Informação (SISBIN-UFOP). Guia para normalização bibliográfica de trabalhos
acadêmicos. Disponível em: http://www.sisbin.ufop.br/download/guia.pdf. Acesso em setembro de 2016.
*Outras referências acadêmicas serão sugeridas e poderão ser utilizadas.

Local:
Sala 207 – Bloco Padre Avelar – ICSA/ UFOP.
Horários: às 3as feiras das 16:00 às 19:00 hs.

