
 

CURSO DE GEOGRAFIA 
PLANO DE CURSO 

 
 
I – IDENTIFICAÇÃO 
 

Departamento: GEOGRAFIA HUMANA 

Nome de disciplina: PRÁTICA DE PESQUISA EM GEOGRAFIA 

Código (ALE): IGEOG01-12299 

Professor 1: Mariana Araujo Lamego Matrícula: 38581-5 

Carga horária semanal: 90 

Dias e horários da oferta: Consultar grade de horários 

 
II – OBJETIVOS 
Instrumentalizar alunas e alunos nos aspectos práticos da pesquisa em geografia: 
(1) delimitação temática e fenômeno; (2) construção da problemática; (3) definição 
de objetivos; (4) técnicas de coleta e tratamento de dados; (5) construção e análise 
do corpus empírico; (6) elaboração de projeto de pesquisa; (7) técnicas de escrita. 
 
III – DETALHAMENTO DA METODOLOGIA 
 
A carga horária da disciplina está distribuída da seguinte forma: 
2 tempos semanais de atividades síncronas; 
4 tempos semanais de atividades assíncronas. 
 
A frequência e participação dos alunos inscritos na disciplina será aferida 
considerando a elaboração das avaliações e a realização das atividades 
assíncronas.  
 

Conforme exposto no Art 10º da DELIBERAÇÃO Nº 14/2020 que versa sobre a 
oferta pela UERJ de plataformas tecnológicas públicas e gratuitas de ensino e de 
webconferência voltadas ao uso institucional docente, todas as atividades 
síncronas e assíncronas da disciplina serão desenvolvidas por meio dos recursos 
disponíveis na plataforma Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA/UERJ. 
Ressaltamos que caso o exposto no Art. 10º não seja garantido, os docentes se 
facultam o direito de uso de outras plataformas, sendo os alunos previamente 
informados sobre a mudança. 
 
Serão realizadas duas avaliações de aprendizagem compostas por atividades 
assíncronas que deverão ser elaboradas pelos alunos em prazos previamente 
apresentados no cronograma a ser divulgado no espaço destinado à disciplina na 
plataforma AVA/UERJ.  
 
Está garantido ao estudante a possibilidade de fazer prova de segunda chamada, 
bem como é reservado ao estudante o direito à realização de uma Avaliação Final 
caso o grau mínimo para aprovação não seja atingido, conforme §3º do Art. 4º da 

DELIBERAÇÃO Nº 14/2020. 
 
 
 
IV – CRONOGRAMA 
 



 

Semana 1 – Apresentação do curso e sua dinâmica 
 
Semana 2 – Delineamento da pesquisa em Geografia Humana: Tema e Fenômeno 
 
Semana 3 – Delineamento da pesquisa em Geografia Humana: Problemática e 
Objetivos 
 
Semana 4 – Delineamento da pesquisa em Geografia Humana: Estado da Arte 
 
Semana 5 – Delineamento da pesquisa em Geografia Humana: Estado da Arte 
 
Semana 6 – Delineamento da pesquisa em Geografia Humana: os caminhos 
metodológicos 
 
Semana 7 – Métodos de coleta: Pesquisa Documental 
  
Semana 8 – Métodos de coleta: Observação direta e métodos etnográficos 
 
Semana 9 – Métodos de coleta: Observação participante e pesquisa-ação 
 
Semana 10 – Métodos de coleta: Questionários, entrevistas e grupos focais 
 
Semana 11 – Tratamento de dados: Análise de Conteúdo, Narrativa e Discurso 
 
Semana 12 – Preparação do Projeto de Pesquisa: orientação 
 
Semana 13 – Preparação do Projeto de Pesquisa: orientação 
 
Semana 14 – Preparação do Projeto de Pesquisa: orientação 
 
Semana 15 – Entrega dos Projetos de Pesquisa 
 
Semana 16 – Realização da Prova Final 
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PARECER DO DEPARTAMENTO 
 
 



 

Atestamos concordância e aproveitamento da carga horária. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
 

ACEITE DA COORDENAÇÃO DE CURSO 
 
 

 


