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Objetivo
Apresentar aos alunos que estão em vias de concluir o curso de ciências sociais os
problemas enfrentados na elaboração de projetos de pesquisa em sociologia e dar a
oportunidade para que possam ter uma experiência prática de elaborar um projeto sobre
tema de seu interesse.
Método
No início, algumas exposições sobre o formato e o conteúdo, em geral, de um projeto de
pesquisa. Na sequência, discussões sobre as quatro versões de projetos que forem
elaborados pelos alunos ao longo do curso.
Critério
A média final será obtida através da média ponderada entre as notas obtidas nas versões
do projeto, incluindo a versão final, do projeto completo, a ser entregue ao final do
semestre. A média não poderá ser inferior a 5,0 (cinco) e o aluno deverá possuir
frequência mínima regimental de 70%.
Norma da recuperação
Projeto de pesquisa a ser entregue no período fixado pela seção de alunos da FFLCH.
Poderão submeter-se à reavaliação os alunos regularmente matriculados que não tenham
alcançado nota final de aprovação, mas que tenham tido frequência mínima regimental e
nota final não inferior a 3,0 (três). A nota de recuperação será somada à nota final do
período regular e dividida por 2 para a obtenção da média final.
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