
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC 

Centro de Ciências da Educação - CED 
Departamento de Educação do Campo - EDC 

Curso de Licenciatura em Educação do Campo 
Campus Prof. João David Ferreira Lima – Trindade – CEP 88040-535 - Florianópolis / Santa Catarina / Brasil 

Fone: (48) 3721-4489edc@contato.ufsc.br 
 

PESQUISA II 

Código e Nome do Componente: EDC 1431- Pesquisa II 

Carga Horária - Créditos: 36 h/a 

Ano/Semestre: 2020-02 

Turma: 25 de Maio 

Professoras: Beatriz Bittencourt Collere Hanff 

                      Kátia da Costa Leite 

Horários e Local de atendimento do professor:  

Bia- Segunda das 8:00 às 9:30 e 18:30 as 21:00. 

Kátia- segundas-feiras das 8:00 às 12:00h, via agendamento no webconf. 

E-mail do professor: k.costa@ufsc.br;  bcollere@gmail.com 

Website/blog/moodle: https://moodle.ufsc.br/course/view.php?id=129170  

 

Monitores/estagiários:   

Horários e Local de atendimento do monitor/estagiário:  

E-mail do monitor/estagiário: 

 

Ementa 

 

Habilidades e atitudes investigativas para construir um artigo a partir da experimentação do 

Tempo Comunidade e sua relação com o Tempo Universidade. Projeto de pesquisa: problema, 

objetivo, revisão bibliográfica, procedimento de coleta de dados, análise de dados, conclusão, 

referências e fontes. Elementos constitutivos de um artigo científico. Enfoque na pesquisa de 

campo e tratamento dos dados coletados. 

 

Objetivos 

Geral: Compreender a pesquisa científica, do método de investigação ao de exposição, 

sistematizando um projeto de pesquisa e apreendendo as características e finalidades da pesquisa 

de campo, considerando a articulação entre os conteúdos do Tempo Universidade e as 

observações e intervenções do Tempo Comunidade. 

Específicos: 

- Identificar os períodos da investigação: o projeto, a pesquisa propriamente dita e a 

sistematização escrita final como momento de elaboração teórica, reflexão e síntese 

crítica. 

- Apreender as características e finalidades da pesquisa de campo fazendo uso deste 

conhecimento na articulação entre as disciplinas do Tempo Universidade e do Tempo 

Comunidade. 

mailto:k.costa@ufsc.br
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- Identificar as partes de um projeto de pesquisa (problema, objetivo, revisão 

bibliográfica, procedimento de coleta de dados, análise de dados, conclusão, referências e 

fontes), conceituando-as. 

- Diferenciar a escrita acadêmica- científica de outras formas textuais, fazendo uso da 

elaboração de um projeto de pesquisa bem como de um artigo. 

Metodologia 

 

As unidades de estudo desta disciplina serão desenvolvidas de modo remoto, de acordo 

com a resolução normativa Nº 140/2020/CUn, DE 21 DE JULHO DE 2020. A disciplina será 

realizada a partir de atividades síncronas e assíncronas.  

As atividades síncronas consideram a interação em tempo real e será um espaço de 

debates acerca das temáticas a serem estudadas e também para orientações gerais da disciplina. 

Os encontros serão promovidos por meio da plataforma Jitsi no seguinte link: 

https://reunioes.setic.ufsc.br/AulasEdoC2020.2profK%C3%A1tia . 

As atividades assíncronas se darão via Moodle, explorando-se as diversas ferramentas 

disponíveis na plataforma, tais como: videoconferência, fóruns, tarefas e questionários. Nesse 

momento, serão privilegiados encaminhamentos relativos à leitura, vídeos e elaboração de 

sínteses de textos. 

Mais especificamente, o desenvolvimento da disciplina de Pesquisa II envolverá: 

Atividades Síncronas: 

● Uma atividade Síncrona com explanação e debate sobre Pesquisa científica e saberes 

populares. Instrumentos de Pesquisa: Grupo Focal. (03h/a); 

 

● Uma atividade Síncrona de participação dos estudantes com apresentação dos Grupos 

Focais realizados com professores de CNM nas quatro escolas pesquisadas. (2h/a); 

 

● Uma atividade Síncrona com explanação e debate sobre Pesquisa científica e saberes 

populares. Instrumentos de Pesquisa: História de Vida/Memórias. (03h/a); 

 

● Uma atividade Síncrona de participação dos estudantes com apresentação das Histórias 

de Vida/ Memórias com lideranças comunitárias e representantes de Conselho de Escola 

nas quatro comunidades pesquisadas. (2h/a); 

Atividades Assíncronas: 

● Três atividades Assíncronas para Leitura e análise dos textos sobre Grupo Focal. Seleção 

dos participantes. Finalização do Roteiro e realização dos Grupos Focais gravados em 

vídeo ou áudio. (12h/a); 

 

● Três atividades Assíncronas para Leitura e análise dos textos sobre História de 

Vida/Memórias. Seleção dos participantes. Finalização do Roteiro e coleta das Histórias 

de Vida/Memórias gravados em vídeo ou áudio. (12h/a); 

 

● Uma atividade Assíncrona para organização e sistematização dos registros dos Grupos 

https://noticias.paginas.ufsc.br/files/2020/07/Resolu%C3%A7%C3%A3o_Normativa_n%C2%BA_140.2020.CUn_assinada.pdf
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Focais e Histórias de Vida. (02h/a); 

 

O atendimento aos estudantes será realizado via e-mail, WhatsApp, chat ou Webconf, nos 

dias e horários disponibilizados pelas docentes mediante agendamento prévio. 

A frequência dos estudantes será contabilizada mediante a participação nas atividades 

propostas no Moodle semanalmente (Fóruns, Chats, entrega de atividades de síntese ou resenha, 

entrega de projeto), conforme cronograma. 

 

Conteúdo programático 

 

1.      A pesquisa científica: do método de investigação ao método de exposição. 

2.      A pesquisa de campo: diferentes tipos e procedimentos metodológicos. 

3.      O método de exposição científico, suas características e distinções em relação a outras 

produções textuais. 

4.      O projeto de pesquisa e seus elementos constitutivos. 

5.      Formulação de um projeto de pesquisa a partir do diagnóstico do município bem como 

das observações e sistematizações no Tempo Comunidade. 

6.  Sistematização de Relatório Final a partir da observação e inserção nas escolas do campo 

no Tempo Comunidade.  

Avaliação 

Frequência e participação nas atividades síncronas (1,5) 

Apresentar aos professores a sistematização dos grupos focais (professores de CNM), e dos registros de 

História de Vida/ Memórias (6,0) 

Participação na elaboração do roteiro do grupo focal e História de Vida (0,5) 

Comprovar a realização dos grupos focais com professores, de uma das quatro escolas de educação Básica 

por meio de registros escritos, em vídeo ou gravados. (1,0) 

Comprovar a realização dos registros de Histórias de Vida/ Memórias com lideranças comunitárias e 

representantes do Conselho de Escola de uma das quatro escolas de educação Básica por meio de registros 

escritos, em vídeo ou gravados. (1,0) 

Relatório Final (individual) escrito. 

 

A Nota final da disciplina será produto da somatória das atividades avaliativas. 
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Cronograma: 

Aula Atividade prevista 

 

13/02/2021(03h/a) 

2h Síncrona 

1h Assíncrona 

● Apresentação do plano de ensino adaptado à situação excepcional de 

pandemia; 

● Firmar acordos entre professoras e estudantes sobre a nova situação de 

ensino; 

● Explanação e debate sobre Pesquisa científica e saberes populares. 

Instrumentos de Pesquisa: Grupo Focal.  

 

19/02/2021(04h/a) 

Assíncrona 

 

 Leitura e análise dos textos sobre Grupo Focal. Seleção dos 

participantes. Finalização do Roteiro e realização dos Grupos Focais 

gravados em vídeo ou áudio.  

 

26/02/2021 (04h/a) 

Assíncrona 

 

 Leitura e análise dos textos sobre Grupo Focal. Seleção dos 

participantes. Finalização do Roteiro e realização dos Grupos Focais 

gravados em vídeo ou áudio.  

17/03/2021 (04h/a) 

Assíncrona  Leitura e análise dos textos sobre Grupo Focal. Seleção dos 

participantes. Finalização do Roteiro e realização dos Grupos Focais 

gravados em vídeo ou áudio.  

 

20/03/2021(02h/a) 
Síncrona 

 

 Apresentação no Encontro dos Grupos Focais realizados com 

professores de CNM nas quatro escolas pesquisadas. 

 

23/03/2021 (03h/a) 

2h Síncrona 

1h Assíncrona 

 

 Explanação e debate sobre Pesquisa científica e saberes populares. 

Instrumentos de Pesquisa: História de Vida/Memórias. 

 

24/03/2021(04h/a) 

Assíncrona 

 

 

 Leitura e análise dos textos sobre História de Vida/Memórias. Seleção 

dos participantes. Finalização do Roteiro e coleta das Histórias de 

Vida/Memórias gravados em vídeo ou áudio. 

01/04/2021(04h/a) 

2h Síncrona 

2h Assíncrona 

 

 

 Leitura e análise dos textos sobre História de Vida/Memórias. Seleção 

dos participantes. Finalização do Roteiro e coleta das Histórias de 

Vida/Memórias gravados em vídeo ou áudio. 
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07/04/2021 (04h/a) 

Assíncrona 

 

 

 Leitura e análise dos textos sobre História de Vida/Memórias. Seleção 

dos participantes. Finalização do Roteiro e coleta das Histórias de 

Vida/Memórias gravados em vídeo ou áudio. 

 

10/04/2021 (02h/a) 

Síncrona 

 

 Apresentação das Histórias de Vida/ Memórias com lideranças 

comunitárias e representantes de Conselho de Escola nas quatro 

comunidades pesquisadas. 

 

14/04/2021 (02h/a) 

 

 Organização e sistematização dos registros dos Grupos Focais e 

Histórias de Vida. 

17/05 a 21/05 

 

 Recuperação  - Prova versando sobre os textos estudados e as práticas 

de pesquisa realizadas (3,0 – 5,9). 

 

 

 

 

 

 


