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Ementa 
 
O curso pretende criar uma oficina de experimentação escrita voltada para a redação de 
projetos de pesquisa. Além de uma ampla discussão sobre as exigências formais de um projeto 
de pesquisa, o curso também prevê aulas práticas de revisão de literatura por meio de grandes 
bases indexadoras e ferramentas computacionais de visualização. O curso se organizará em três 
grandes blocos, todos voltados para o exercício de redação do projeto: (1) enunciação do 
problema de pesquisa; (2) construção da justificativa e da fundamentação teórica do problema, 
delimitação do objeto e definição dos materiais e da metodologia; (3) redação da versão final 
do projeto de pesquisa. A avaliação será feita ao longo do curso, com base na apresentação e 
discussão coletiva de três textos produzidos por cada aluno. 
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Avaliação 
 
A avaliação será feita ao longo do curso, com base na apresentação e discussão coletiva de três 
textos produzidos por cada aluno. 
 


