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2. EMENTA 
Orientação individualizada e desenvolvimento (coleta de dados) de projetos de pesquisa 
determinados em comum acordo com o docente responsável pela disciplina. 

  

3. JUSTIFICATIVA 
A disciplina estabelece bases teóricas e práticas para que os(as) alunos(as) concluam o relatório 
final da pesquisa no 9º ano do curso.  

 
4. OBJETIVOS 
Objetivo Geral: Instrumentalizar os alunos para a coleta de dados dos projetos de pesquisa ou 
planos de trabalho; elaborar relatório parcial de pesquisa. 
 
Objetivos Específicos: 
- Revisar o cronograma de trabalho da pesquisa no semestre. 
- Conhecer e entender os elementos estruturais do relatório parcial de pesquisa: introdução, 
objetivos, metodologia, revisão bibliográfica, referencial teórico, cronograma, considerações e 
referências. 
- Refletir sobre aspectos de leitura e escrita na pesquisa. 
- Estudar normas de apresentação de trabalhos científicos. 
- Estudar tipos de pesquisa e metodologias de pesquisa em música. 
- Desenvolver habilidades de buscas nos bancos de dados e periódicos. 
- Acompanhar a produção do relatório parcial de pesquisa. 
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5. PROGRAMA 
 
Unidade 1: Literatura, base de dados e aspectos metodológicos da produção da pesquisa em 
música. 
Unidade 2: Elementos estruturais do relatório de pesquisa: introdução, tema, delimitação do 
tema, problema, objetivos, justificativa, revisão de literatura, referencial teórico, metodologia, 
cronograma, referências, anexos ou apêndices. 
Unidade 3: Redação do relatório parcial de pesquisa. 
 
 
 
6. METODOLOGIA 
 
A disciplina será realizada de forma remota por web-conferência.  
I- Atividades síncronas: 22h/a, quartas-feiras de 16h-17h40min.   
- Carga-horária: 11 semanas (03/03; 10/03; 17/03; 31/03; 14/04; 28/04; 12/05; 26/05; 02/06; 09/06; 
16/06). 
- Aulas expositivas e dialogadas. 
- Seminários. 
- Plataforma: Zoom. 
 
II- Atividades assíncronas: 08h/a, quartas-feiras de 16h-17h40min.   
- Carga-horária: 4 semanas (24/03; 07/04; 05/05; 19/05). 
- Elaboração do mapa da literatura. 
- Análise crítica de introdução, justificativa e metodologia. 
- Polimento da escrita. 
 
III – Materiais bibliográficos 
- Capítulos de livros impressos serão escaneados e enviados por email; 
- Artigos disponíveis em sites de revistas e bases de dados de pesquisa. 
 
A disciplina está organizada da seguinte forma: 
 
- Aulas expositivas e dialogadas. 
- Leitura e discussão de textos. 
- Discussão coletiva das pesquisas dos alunos, dos cronogramas de pesquisa. 
- Apresentação individual das pesquisas em andamento. 
- Acompanhamento da construção do relatório parcial de pesquisa. 
- Auxílio na edição do texto final do relatório parcial. 
 
Cronograma das atividades síncronas e assíncronas: 
 
1. Atividades Síncronas 
 
Data Atividades 
03/03 Discussão do plano de atividades, projetos e cronograma das pesquisas. Incorporando as 

sugestões da banca no projeto de pesquisa. Comparando projetos e relatórios. 

10/03 A literatura: importância da revisão, objetivos, tipos e mapa conceitual. 
17/03 Bases de dados para a busca de artigos e o Endnote. 
31/03 Reflexões sobre a leitura e escrita acadêmica. Transformando o projeto de pesquisa em relatório 

parcial. 
14/04 Introdução, objetivos, justificativa e metodologia do relatório parcial. 
28/04 Apresentação do mapa da literatura. 
12/05 Seminário 1: Introdução, justificativa e metodologia. 
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26/05  Seminário 2: Apresentação e discussão dos trabalhos em andamento. 
02/06 Seminário 3: Apresentação e discussão dos trabalhos em andamento. 
09/06 Seminário 4: Apresentação e discussão dos trabalhos em andamento. 
16/06 Reflexões finais. 

 
2. Atividades Assíncronas 
 
 
Data Atividades 
24/03  Buscas, leituras e fichamento de material bibliográfico. Elaboração do mapa da 

literatura. 
07/04  Buscas, leituras e fichamento de material bibliográfico. Elaboração do mapa da 

literatura. 
05/05 Análise crítica de introdução, justificativa e metodologia e preparação para o Seminário 

1. 
19/05  Polimento da escrita de partes do relatório parcial. 

 
 
 
7. AVALIAÇÃO 
Serão distribuídos 100 pontos da seguinte forma: 
 
A - Avaliação pelo professor da disciplina: 
 
A1 - Atividades síncronas:   

 Participação nas aulas: 10pts 
 Participação nos seminários: 10pts 

 
A2 – Atividades assíncronas 

 Relatório parcial de pesquisa: 30pts 
 
A3 – Avaliação pelo professor(a) orientador(a) do relatório parcial elaborado – 40pts 
 
A4 – Autavaliação do discente – 10pts 
 
B – Critérios de avaliação 
 

 Atividades síncronas: domínio do conteúdo, preparação e clareza na apresentação dos 
seminários. 

 Atividades assíncronas: domínio do conteúdo, clareza e edição da escrita. 
 
C – Forma de envio das atividades avaliativas assíncronas: 
 

 Envio por e-mail das atividades escritas e de cumprimento de carga horária. 
 

 
 
8. BIBLIOGRAFIA 
Básica 
 
CRESWELL, J. W. Projeto de Pesquisa: Métodos Qualitativo, Quantitativo e Misto. Trad. Magda 
França Lopes. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.   
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PÁDUA, E. M. Metodologia da pesquisa: abordagem teórico-prática. 12 ed. Campinas: Papirus, 
2006.  
 
Complementar  
 
ALVES-MAZZOTTI, A. J. A “revisão da bibliografia” em teses e dissertações: meus tipos 
inesquecíveis – o retorno. In: BIANCHIETTI, L.; MACHADO, A. M. N. (Org.). A bússola do 
escrever: desafios e estratégias na orientação de teses e dissertações. Florianópolis: Ed. Da UFSC; 
São Paulo: Cortez, 2002. p. 25-41. 
 
AQUINO, F. Práticas interpretativas e a pesquisa em música: dilemas e propostas. Revista Opus, 
9, 103-112, 2003. 
 
FREIRE, V (org.). Horizontes da Pesquisa em Música. Rio de Janeiro: 7Letras, 2010. 

 
MOREIRA, H. & CALEFFE, L. G. Metodologia da pesquisa para o professor pesquisador. Rio 
de Janeiro: DP&A, 2006. 

 
MOTA, G. Pesquisa e formação em educação musical. Revista da ABEM, Porto Alegre, v. 8, 11-
16, mar. 2003. 

 
 
9. APROVAÇÃO 
 
Aprovado em reunião do Colegiado realizada em:   /  /   

 

Coordenação do Curso de Graduação em:    
 


