
Programa da disciplina Turma do PPGM

Oficina I - (MCTA 008)

Ementa: Acompanhamento do trabalho da pesquisa de dissertação de mestrado.

Carga horária: 30 horas

Forma de apresentação: Aulas ao longo do semestre, com organização de oficinas
temáticas: Bibliometria, Agenda 2030 e ODS, Comitê de Ética, Projetos Estruturantes
do PPGM, Modelagem Ambiental.

Oferta: início do 1º semestre letivo de cada ano

Objetivos

Iniciar o processo de redação da dissertação, conduzindo o pós-graduando a perceber
que necessita escrever e dialogar com sua orientação e que o tempo, especialmente no
Mestrado é exíguo.

Reduzir tensões vinculadas aos momentos avaliativos pela repetição de momentos e
formatos de sua ocorrência.

Ajudar a estabelecer, entre orientando e orientador, o hábito da escuta, da consulta, do
dialogo e da necessidade de negociar prazos.

Treinar a avaliação entre pares e a escuta cuidadosa das criticas e sugestões,
encarando-as como propostas de melhoria que devem ser criteriosamente avaliadas e
decididas.

Competências esperadas ao final da disciplina:

Texto preliminar com referenciais teóricos, Metodologia, Área de Estudo ou
equivalente, primeiros resultados (se possível). Para tornar-se base do
desenvolvimento posterior do tema e da orientação. Experiência em montagem de
apresentação com problemas detectados e preferencialmente sanados. Bem como
“acostumar-se” com a limitação temporal. Treinamento no processo acadêmico de
apresentação e escuta de criticas, preparando para os momentos de defesa finais.

Programa da disciplina
A disciplina será dividida em aulas teóricas e práticas visando o desenvolvimento

da pesquisa da dissertação.
1- Aula Introdutória (3h)

http://ppgm.uefs.br/pt-BR/oficina-i


1a Parte Programa: Calendário Estrutura da disciplina e avaliação (vide opções) Tira
duvidas – disciplina

2a. Parte Apresentação pelos estudantes: Introdução, Objeto, Objetivos, Justificativa,
pergunta norteadora Discussão Estrutura de aula/Calendário, a ser decidida na 1a aula.
Atenção toda aula e calendário serão distribuídos com os professores do PPGM que -
estão convidados - a participar das discussões, tanto em modo presencial físico, como
mediado por tecnologias, ajudando a todos os alunos na discussão/preparação.

2- Aulas de apresentação das etapas da escrita da pesquisa: Introdução (Tema,
Justificativas, Objetivos, Estruturação da Dissertação); Revisão da literatura;
Método; Resultados Esperados.

3- BANCA DE ACOMPANHAMENTO - os professores orientadores e estão
convidados para participar de todo o processo e indicar sua avaliação do texto
após apresentação para as docentes.

Métodos de Avaliação
- Atividades desenvolvidas ao longo da disciplina;
- Apresentação na Banca de Acompanhamento; e,
- Avaliação dos orientadores

Bibliografia recomendada:

Cada discente apresentará as referencias de suas pesquisas.


