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PRÁTICAS EM PESQUISA DE CAMPO 

 

Disciplina de natureza Teórico-prática de níveis Doutorado e Mestrado Acadêmico, 
com carga horária de 30 horas e 02 créditos.   
 
Categoria:  Eletiva 
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Data de término: 22/02/2019 
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Horários   

Dia Local Início Fim   

Segunda a sexta-feira 
Prédio da ENSP 
(sala a definir) 

10:00 17:00 

 

 

 

 

  

  

Ementa    
Muito do que os alunos de pós-graduação recebem na sala de aula é de natureza 
teórica ou conceitual. No momento em que o aluno está prestes a desenvolver sua 
pesquisa, por vezes encontra-se em dificuldades, com dúvidas de ordem prática a 
respeito de como coletar seus dados com qualidade e de como resolver problemas 
que sabe que enfrentará no campo. Esta disciplina tem o propósito de auxiliar o 
aluno, apresentando elementos importantes do planejamento e da execução da 
pesquisa de campo, e estratégias para lidar com as decisões do dia-a-dia da 
pesquisa. É importante entender que há método no planejamento do campo e na 
sua execução. É no cumprimento dessas etapas, de forma cuidadosa e metódica, 
que o aluno poderá chegar aos objetivos propostos no seu projeto de pesquisa. 
Objetivos 
• Introduzir aos alunos conceitos importantes e requisitos essenciais para o 
trabalho de campo 
• Aproximar os alunos com a realidade do trabalho de campo 
• Subsidiar a elaboração de protocolo de pesquisa e manual de campo 
Dinâmica 
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Este é um curso totalmente baseado na prática do campo. Serão introduzidos os 
temas, conceitos e técnicas e estes serão problematizados com os alunos. O curso 
propõe discussões diárias com os alunos; os exercícios sempre terão como objetivo 
aproximar as abordagens teóricas apresentadas com a realidade a ser vivenciada, 
mediante simulações em aula. 
Avaliação 
Os alunos construirão partes do seu planejamento de campo em aula. Alguns 
exercícios serão pontuados (com explanação prévia) e representarão 10% da nota. 
Parte do último dia do curso será destinado à construção do manual de campo. 
Este trabalho será individual e para nota, representando 70% da nota final. A 
participação em aula será também objeto de avaliação e constituirá 20% da nota 
final.  
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