
 
 

FORMULÁRIO PARA CRIAÇÃO DE DISCIPLINAS 
 

1. Identificação do Curso: 

1.1 Curso: Mestrado em Fisioterapia e Funcionalidade 

1.2 Código: 22001018175M7 

2. Modalidades: 

Mestrado ( X ) Doutorado (  ) 

3. Turno(s) 

Diurno (X ) Noturno (     ) 

4. Departamento 

Departamento de Fisioterapia 

5. Identificação da Disciplina: 

Nome: Seminários Avançados em Pesquisa 

Código: FIS0001 

Carga Horária: 32 horas/aula 

N0 de Créditos: 2cr 

Optativa: Sim (  )                             Não (  X  ) 

Obrigatória: Sim (  X )                             Não (     ) 

6. Pré-Requisitos: 

Metodologia da Pesquisa 

7. Professor Responsável: 

Fabianna Moraleida 
Camila Leite 
 
 
8. JUSTIFICATIVA 
Esta disciplina foi desenvolvida para que, por meio da apresentação de seu projeto de 
dissertação de mestrado, o discente possa desenvolver habilidades tecnico, teórico e 
científicas relativas às etapas vinculadas ao processo de planejamento e desenvolvimento, 
incluindo apresentação de um projeto  de pesquisa em sua área de atuação. 
9. OBJETIVOS 
Objetivo Geral: 
Propiciar aos discentes acompanhamento do projeto de pesquisa em 



2 

 

desenvolvimento durante o Programa de Mestrado por meio de debates teórico 
práticos  relacionados aos projetos das linhas de pesquisa do Programa.  
Objetivos Específicos: 

● Facilitar a discussão do raciocínio crítico em Ciência e Pesquisa relacionado 
aos pré-projetos de pesquisa do Programa de Mestrado em Fisioterapia 

● Propiciar a reflexão sobre os aspectos teóricos e metodológicos dos pré-
projetos de pesquisa dos alunos, relativos à congruência com a teoria e linhas 
de pesquisa do Programa de Mestrado em Fisioterapia, assim como à respeito 
da viabilidade de execução dos mesmos. 

 
10. EMENTA 
Apresentação e análise de projeto de pesquisa vinculado à dissertação de mestrado. 
Objetiva desenvolver no discente habilidades técnico, teórico e científicas relativas às 
etapas vinculadas ao processo de planejamento e desenvolvimento, incluindo 
apresentação de um projeto  de pesquisa em sua área de atuação. 
11. PROGRAMA DA DISCIPLINA 

● Apresentação individual de projeto de pesquisa vinculado a dissertação de 
mestrado para banca composta por professores do Programa, por mestres 
e/ou doutores em Fisioterapia ou áreas correlatas, e acompanhado por 
discentes matriculados nesta disciplina.  

 
12. FORMA DE AVALIAÇÃO 
Avaliação composta por banca de examinadores a respeito do projeto de pesquisa 
apresentado durante a disciplina, mediante arguição oral e análise do projeto escrito. 
13. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
HULLEY, Stephen B. Delineando a pesquisa clínica:  uma abordagem 
epidemiológica. 3. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2008. 384 p. (Biblioteca Artmed. 
Epidemiologia / Saúde Pública). ISBN 978-85-363-1361-0 (broch 
          
 Guia de normalização de trabalhos acadêmicos 
da Universidade Federal do Ceará. Disponivel em: 
http://pt.calameo.com/read/001848523bf6ac6366464 
      
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e documentação 
– Referências – Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.  (ver qual eh) 
 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo, SP: 
Atlas, 2010. 184 p. ISBN 9788522458233 
     
  
14.   BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
 
Textos ofertados de acordo com a natureza dos projetos apresentados ao longo da 
disciplina. 
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OBSERVAÇÕES 
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Aprovado em Reunião do Colegiado da Coordenação do Curso em: 

 

Fortaleza, _____/_____/_____ 

 

_______________________________ 

Coordenador(a) 

 
Aprovado em Reunião do Conselho do Departamento em: 

 

Fortaleza, _____/_____/_____ 

 

_________________________________ 

Chefe do Departamento 

 
Aprovado em Reunião do Conselho de Centro/Faculdade em: 

 

Fortaleza, _____/_____/_____ 

 

 

_______________________________ 

Diretor(a) 

 
Aprovado em Reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

em: 

 

Fortaleza, _____/_____/_____ 

 

_________________________________ 

Pró-Reitor(a) de Pesquisa e Pós-Graduação 
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