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1. Ementa 
 
Análise das linhas de pensamento e paradigmas no campo da pesquisa social. A construção do conhecimento na 
saúde coletiva e suas múltiplas abordagens nos campos das pesquisas qualitativas e quantitativas. Etapas 
estratégicas do processo investigativo na construção do projeto de pesquisa para exames gerais de qualificação 
(temas, objetos de estudo, referenciais teórico-metodológicos e questões éticas). 
 
2. Objetivos 
 

 Discutir a construção de projetos articulados aos diferentes paradigmas na construção do conhecimento em 
saúde; 

 

 Debater a construção do conhecimento em saúde coletiva e suas múltiplas abordagens (quantitativas e 
qualitativas); 

 

 Compreender as etapas estratégicas na construção do projeto de pesquisa (temas, objetos de estudo, 
referenciais teórico-metodológicos e questões éticas). 

 

 Preparar os alunos para a realização do projeto de pesquisa na área de saúde coletiva com a finalidade de 
elaborar a proposta para os exames gerais de qualificação, no período de 12 meses. 
 
 

3. Conteúdo Programático 
 

A Disciplina utilizar-se-á de estratégias teórico-práticas que possibilitem a construção do projeto de pesquisa para 
exames gerais de qualificação. Serão trabalhados os seguintes conteúdos: 
 
1. O Campo de Conhecimento em Pesquisa Social: Linhas de Pensamento, Paradigmas, Qualitativo X Quantitativo e 
Abordagens em pesquisa qualitativa e quantitativa. 
 
2. A Construção do Projeto de Pesquisa: temas, objetos de estudo, referenciais teórico-metodológicos e questões 
éticas. 
 
4. Estratégias didáticas 
 
1º momento: Exposição dialogada, trabalho de grupo e Plenárias de debates (16 horas): Linhas de pensamento e de 
paradigmas no campo social. Construção do conhecimento na saúde coletiva e suas múltiplas abordagens nos 
campos das pesquisas qualitativas e quantitativas. 
  
2º momento: Exposição dialogada e plenárias de debates (16 horas): Discussão dos temas, objetos de pesquisa e 
referencial teórico-metodológico dos projetos de pesquisa - cada aluno fará uma apresentação das idéias centrais em 
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10 minutos, após a apresentação o grupo levantará dúvidas e questionamentos. Os professores e orientadores 
apresentarão uma síntese analítica de cada projeto, apontando caminhos teórico-metodológicos; 
 
3º momento: Estudos e orientações individuais (8 horas): redimensionamentos dos projetos de pesquisa a partir das 
discussões realizadas no 2º momento – alunos e orientadores, para ser entregue a versão aos professores da 
disciplina; 
 
4º momento: orientações individuais (5 horas): momento de encontro com os professores da disciplina para avaliação 
do projeto apresentado e encaminhamento para os exames gerais de qualificação. 

 
 
5. Processo de Avaliação 
 

A avaliação dos mestrandos será realizada durante o processo de desenvolvimento do curso com base nos 
seguintes critérios:  

 

 Freqüência (assiduidade e pontualidade); 

 Discussão das atividades programadas e da participação em sala de aula através de atividades desenvolvidas 
em grupo, debates e de forma individual; 

 Apresentação dos projetos de pesquisa nos prazos determinados pelos professores e orientadores. 
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