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Disciplina: 5940769 - Estágio Básico em Investigação Científica

CRONOGRAMA-2019
(esse cronograma pode sofrer modificações em função do andamento da disciplina e da avaliação dos docentes e discentes)
Aula

Conteúdo

Observações

02/08

Construção do contexto conversacional da Sala 10 CD
disciplina.

09/08

Apresentação da proposta dos Estágios
Básicos

Sala 10 CD

Apresentação do Programa da Disciplina
Apresentação do Cronograma da
Disciplina
Discussão sobre habilidades de escrita
científica
Separação da turma entre docentes
16/08

A pesquisa científica e sua importância na
produção de conhecimentos na Psicologia

Turma dividida (Laura: sala de reuniões do DP, Fabiana: Sala 1 Cantina, Sebastião e Galera: salas
da Psicobiologia)

23/08

A definição de um problema de pesquisa e
sua relevância (científica e/ou social) na
Psicologia.

No E-disciplinas: entrega até dia 25/08 da escrita do problema de pesquisa e suas variáveis

Definição de variáveis que constituem um
problema de pesquisa
30/08

Discussão dos temas selecionados

06/09

Não haverá aula. Semana da Pátria

13/09

A fundamentação teórica e a revisão de
literatura em pesquisa

Cada dupla deverá agendar treinamento de uso de bases de dados com a Bibliotecária
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20/09

A fundamentação teórica e a revisão de
literatura em pesquisa

27/09

A fundamentação teórica e a revisão de
literatura em pesquisa

04/10

Feedback da correção da introdução

11/10

Métodos de pesquisa em Psicologia: o
alcance e os limites de diferentes
metodologias na solução de problemas de
pesquisa

18/10

Métodos de pesquisa em Psicologia: o
alcance e os limites de diferentes
metodologias na solução de problemas de
pesquisa

25/10

Procedimentos de coleta e análise de dados

No E-disciplinas: entrega até dia 27/10 da escrita do método

01/11

Feedback da correção do método de
pesquisa

No E-disciplinas: entrega até dia 03/11 da versão final do projeto

08/11

Feedback das correções finais dos projetos

15/11

Não haverá aula. Proclamação da
República.

22/11

Apresentação dos projetos científicos

No E-disciplinas: entrega até dia 29/09 da escrita da introdução

Sala 10CD
Apresentação para toda a turma, em 10 minutos, de cada um dos projetos desenvolvidos no
semestre.

29/11

Apresentação dos projetos científicos

Sala 10CD
Apresentação para toda a turma, em 10 minutos, de cada um dos projetos desenvolvidos no
semestre.

06/12

Auto-avaliação, avaliação da disciplina e
fechamento.

Importante a presença de todos/as. A auto-avaliação vale nota na média.

