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DISCIPLINA......... Projeto de Pesquisa 
SEMESTRE/ANO.... 2º / 2019 
CURSO............... CMCD AE  

CARGA HORÁRIA... ☒ 30 horas ou ☐15 horas 

PROFESSOR......... Thomaz Wood Jr. 
LÍNGUA.............. Português 
                                                                                                                                       

DESCRIÇÃO DA DISCIPLINA  

O desenvolvimento da dissertação é uma atividade essencial do Programa de Mestrado. Representa 
a oportunidade de definir um tema relevante, realizar uma investigação bem estruturada e gerar uma 
contribuição para a ciência e/ou para a prática administrativa. Constitui, ao mesmo tempo, um grande 
desafio, a exigir dos estudantes dedicação e esforço, e a demandar competências de planejamento de 
tarefas, de sistematização de conhecimentos, de organização da teoria existente e de interação crítica 
com conceitos e modelos. Quem faz uma boa dissertação amadurece profissionalmente e incorpora 
novas perspectivas à sua atuação nas organizações. 

 
O foco desta disciplina é apoiar os participantes no desenvolvimento de seus projetos de pesquisa, 

explorando todo o ciclo, desde a escolha do tema até a preparação final do projeto. Um bom projeto 
maximiza a chance de sucesso na execução da dissertação. Iniciaremos com uma visão geral sobre os 
fundamentos da ciência moderna e uma análise crítica dos modos de geração do conhecimento. Em 
seguida, teremos atividades relacionadas à preparação de um anteprojeto. Na parte final 
realizaremos, a partir da base construída na primeira parte, passo a passo, o desenvolvimento de um 
projeto de dissertação, com destaque para a análise e definição dos métodos de pesquisa. Este projeto 
será, idealmente, o próprio projeto de cada participante. Caso esse não esteja definido, poderá ser um 
projeto alternativo. 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

Objetivos do CMCDAE Objetivos da disciplina 
Grau de 

contribuição 

Métodos qualitativos de 
pesquisa 

Conhecer os principais métodos qualitativos e saber como aplica-los a uma 
dissertação 

● ● ○ 

Métodos quantitativos de 
pesquisa 

Conhecer os principais métodos quantitativos e saber como aplica-los a uma 
dissertação 

● ● ○ 

Conhecimento do tema de 
pesquisa / teoria 

Identificar o estado da arte do conhecimento, sistematizando-o de forma a utilizá-
lo para o desenvolvimento da dissertação 

● ● ○ 

Procedimentos de pesquisa 
Desenvolver o projeto de dissertação, compreendendo: delimitação do campo, 
definição do objetivo e/ou pergunta de pesquisa, definição do escopo e métodos, 
e definição da contribuição científica e/ou prática 

● ● ● 

Relevância e inovação em 
pesquisa 

Discutir a questão rigor vs relevância e a questão do impacto da pesquisa em 
administração  

● ○ ○ 

Elaboração de artigos  
○ ○ ○ 

A descrição completa dos objetivos de aprendizagem do CMCDAE e outras informações podem ser encontradas 
em https://rebrand.ly/cmae-eaesp (mestrado) e https://rebrand.ly/cdae-eaesp (doutorado). 

  

https://eaesp.fgv.br/
https://rebrand.ly/cmae-eaesp
https://rebrand.ly/cdae-eaesp


 

 

 
 

  

CONTEÚDO 
 

 Desafios da ciência administrativa hoje: a questão do impacto social da pesquisa 

 Paradigmas sociológicos 

 Desenvolvimento de um projeto de pesquisa 

 Como definir áreas e temas de interesse 

 Como buscar o orientador e estabelecer uma relação produtiva de trabalho 

 Como estabelecer e refinar o escopo do projeto 

 Como definir a pergunta de pesquisa 

 Como estabelecer uma base teórica sólida 

 Como definir e detalhar a metodologia de pesquisa 

 Como planejar o desenvolvimento da dissertação 

 Como aperfeiçoar a redação do projeto 

 Como apresentar o projeto e incorporar melhorias 

 Como conduzir o estudo a partir de diretrizes éticas 

 
METODOLOGIA 

 
As aulas compreenderão: palestras interativas, conduzidas pelo professor; apresentação e discussão 

de capítulos de um livro-texto; discussão de “textos exemplares” (dissertações e projetos); workshops 
de desenvolvimento; e tutoria individual. Os participantes trabalharão em grupos com interesses 
comuns. Atividades especiais poderão ser incluídas em função das demandas e dos focos dos 
participantes. 

 
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

A avaliação na disciplina será baseada em três notas: 

 Entrega de tarefas, no Eclass (30%) 

 Anteprojeto de dissertação (30%) 

 Projeto de dissertação (40%) 
 
O anteprojeto de dissertação deverá ter de 500 a 750 palavras, contendo: (1) título, autor(a) e 

orientador(a); (2) área; (3) pergunta de pesquisa; (4) escopo e abordagem metodológica; (5) resultados 
esperados; (6) três a cinco principais referências bibliográficas. 

O projeto de dissertação deverá ter de 4.000 a 5.000 palavras, contendo: (1) título, autor(a), 
orientador(a) e área; (2) resumo e palavras-chaves; (3) introdução; (4) fundamentos teóricos; (5) 
metodologia; (6) planejamento; (7) conclusão; e (8) referências. O projeto deverá ser entregue no 
formato padrão de trabalhos científicos: folha A4, margens 2,5cm, fonte Times New Roman 12, 
espaçamento 1 ½, alinhamento à esquerda, 12 pontos após parágrafo, títulos em negrito. 

 
BIBLIOGRAFIA (BÁSICA E COMPLEMENTAR) 

 
Básica 

• Alvesson, M. (2012). Do we have something to say? From re-search to ROI-search and back again. 
Organization, 20 (1) 79-90. 

• Burrell, G.; Morgan, G. (1979). Sociological paradigms and organizational analysis: Elements of 
the sociology of corporate life. Burlington: Ashgate. Available at: 
http://sonify.psych.gatech.edu/~ben/references/burrell_sociological_paradigms_and_organisat
ional_analysis.pdf.  

• Creswell, J. W. (2010). Projeto de Pesquisa: Métodos Qualitativo, Quantitativo e Misto (terceira 
edição). Porto Alegre: Bookman / Artmetd (livro-texto) 

• Pettigrew, A. M. (2011). Scholarship with impact. British Journal of Management 22: 347–354. 
  

http://sonify.psych.gatech.edu/~ben/references/burrell_sociological_paradigms_and_organisational_analysis.pdf
http://sonify.psych.gatech.edu/~ben/references/burrell_sociological_paradigms_and_organisational_analysis.pdf


 

 

 
 

  

Complementar 

• Freitas, M. E. (2001). Viva a Tese! Um Guia de Sobrevivência. Rio de Janeiro: Editora FGV 
(leitura complementar) 

• Hassard, John (1991). Multiple paradigms and organizational analysis: A case study. Organization 
Studies, 12: 275-299. 

• Kuhn, T. (1990). A Estrutura das Revoluções Científicas. São Paulo: Editora Perspectiva.  

• Popper, K. A. (2013). A Lógica da Pesquisa Científica. São Paulo: Editora Cultrix.  

• Saunders, M.; Lewis, P.; Thornhill, A. (2014) Research Methods for Business Students (sexta 
edição). Essex, England: Pearson (leitura complementar) 

• Vergara, S. C. (2009). Métodos de Coleta de Dados no Campo .São Paulo: Editora Atlas (leitura 
complementar) 

 
MINI CV DO PROFESSOR  

Thomaz Wood Jr. é professor titular da FGV-EAESP e coordenador do FGV EAESP Pesquisa. Atua 
também como consultor nas áreas de estratégia, design organizacional e desenvolvimento gerencial. 
Seus interesses de pesquisa envolvem os temas mudança organizacional, indústrias criativas e impacto 
social do conhecimento.  

 Email: thomaz.wood@fgv.br 

 Plataforma Lattes: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799405Y1  

 Currículo FGV EAESP Pesquisa: http://gvpesquisa.fgv.br/professor/thomaz-wood-jr 

 Google Scholar: http://scholar.google.com/citations?user=Si9qNWUAAAAJ&hl=en 

 Academia: https://fgv.academia.edu/ThomazWoodJr 

 ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Thomaz_Wood_Jr  
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AULA-A-AULA 

Aula / data Tema Atividades e tarefas de construção do projeto 

1. 6/ago Introdução 
 

Apresentação da disciplina 
Levantamento de aspirações (em grupos por linhas) 
Identificação de dúvidas sobre o projeto de dissertação 
Tarefa preparatória: estudo dirigido do livro texto > 
entrega no drop box 19/ago  

Desenvolvimento de uma 
dissertação 

Apresentação e discussão de dissertações, por dois ex-
alunos(as) do curso 

2. 13/ago Definições básicas 
 
 
 

Apresentação e discussão de conceitos e de modelos 
A escolha do orientador 
Definições fundamentais 
Tarefa-1: inventário de dissertações > entrega no drop 
box 19/ago 

Paradigmas sociológicos 
 

Seminário especial com base em texto indicado, com 
apresentações e debates 

3. 20/ago Definição do tema de interesse 
 
 

Como definir o tema de interesse 
A pergunta de pesquisa 
Tarefa-2: definição do tema de interesse > entrega no 
drop box 26/ago 

Impacto social da pesquisa 
 

Seminário especial com base em artigos indicados, com 
apresentações e debates 
Dinâmica: como gerar impacto com a dissertação 

4. 27/ago  Seleção de um projeto de 
pesquisa 

Apresentação e discussão do capítulo 1 do livro-texto e 
de exemplos de aplicação  
Tarefa-3: mapeamento do campo > entrega no drop box 
2/set  

Discussão de anteprojetos  Dinâmica de anteprojetos 
Tarefa-4: anteprojeto > entrega no drop box 2/set 

5. 3/set 
(LEPI) 

Revisão da literatura Apresentação e discussão do capítulo 2 do livro-texto e 
de exemplos de aplicação  
Revisão de literatura 
Como mapear o campo de interesse 
Tarefa-5: base teórica > entrega no drop box 9/set 

Atendimento individual de 
alunos(as) 

Atendimento de dúvidas específicas sobre o 
desenvolvimento do projeto de dissertação: temas, 
escopo, orientação etc. 

6. 10/set Uso da teoria 
Estratégias de redação 

Apresentação e discussão dos capítulos 3 e 4 do livro-
texto e de exemplos de aplicação  
Tarefa-6: uso da teoria > entrega no drop box 16/set 

Introdução 
Declaração do objetivo 

Apresentação e discussão dos capítulos 5 e 6 do livro-
texto e de exemplos de aplicação  
Tarefa-7: introdução > entrega no drop box 16/set 

7. 17/set Questões e hipóteses de 
pesquisa Métodos quantitativos 

Apresentação e discussão dos capítulos 7 e 8 do livro-
texto e de exemplos de aplicação  

Métodos qualitativos 
Métodos mistos 

Apresentação e discussão dos capítulos 9 e 10 do livro-
texto e de exemplos de aplicação  
Tarefa 8: metodologia > entrega no drop box 23/set 
Tarefa 9: resumo > entrega no drop box 23/set 
Tarefa 10: projeto > entrega no drop box 30/set 

8. 24/set Apresentação de projetos 
Questões éticas 
Fechamento do curso  

Dinâmica de projetos  
Apresentação e discussão dos princípios éticos para 
realização de pesquisas em Administração 

 


