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PROGRAMA 

OBJETIVOS 

É grande a demanda por conhecimento. Para que o conhecimento gerado por pesquisadores seja útil e 
aplicável, ele deve ser divulgado adequadamente. Assim sendo, este curso de pós-graduação stricto-
sensu procura promover o interesse dos futuros pesquisadores em Tecnologia e Sistemas de 
Informação em publicar seus trabalhos e fornecer-lhes meios para que essas habilidades sejam 
desenvolvidas. 

Para que o conhecimento gerado seja aceito por uma área, além das habilidades pessoais de escrita, é 
necessário que condições adicionais sejam satisfeitas: a temática deve ser relevante; a abordagem 
teórica deve ser consistente; e a análise empírica deve ser suficiente para dar conta do problema 
pesquisado. Esses critérios são, todavia, dependentes de um momentum do qual participa um grupo 
específico de pesquisadores que personifica e é agente de um determinado campo de conhecimento 
que contém a temática estudada. Essa realidade socialmente construída, mediada pelos principais 
periódicos e congressos, está em constante mudança e representa o que se conhece por campo de 
estudo. 

Esta disciplina foca a compreensão das temáticas atuais no campo de Tecnologia e Sistemas de 
Informação, nacionais e internacionais, o entendimento dos fundamentos das principais teorias em 
desenvolvimento e uso no campo e o reconhecimento das características de adequação dos métodos 
mais empregados. Ao adquirir esse conjunto de conhecimentos o aluno estará capacitado a produzir 
resultados de pesquisa consistentes com os atuais níveis de exigência de publicação na Linha de 
Pesquisa Administração, Análise e Tecnologia da Informação - AATI. 

CONTEÚDO RESUMIDO 

 Principais periódicos da área de TI e suas características – onde e como publicar 

 Perspectiva histórica da pesquisa em TI 

 Abordagens qualitativas de pesquisa em TI: etnografia, pesquisa crítica, grounded theory ... 

 Abordagens quantitativas de pesquisa em TI: surveys, análises de bases secundárias ... 

 Principais teorias em uso atualmente e tendências emergentes 

 Avaliação de artigos  

 Laboratório de preparação de artigos em AATI  

 Avaliação e diagnóstico do uso da TI nas empresas, governo e sociedade 

METODOLOGIA 

O curso requer o envolvimento intenso e dedicado de todos os participantes, para que se produzam 
os resultados esperados. Será conduzido no formato de oficina, ou seja, ocorrerá o desenvolvimento 
concomitante da preparação de um artigo acadêmico, para idealmente ser publicado em Congresso 
ou Revista. O curso combinará: 

 Material exposto pelos professores; 

 Leituras intensas e atividades de mapeamento de literatura no campo; 

 Reuniões, debates, apresentações e trabalhos (detalhadas no eClass). 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

 Nota 1 - Apresentações, Participação e Trabalhos: 30%  

 Nota 2 - Diagnóstico e Trabalho de mapeamento de literatura: 30% 

 Nota 3 - Exame - Minuta de Artigo para Publicação: 40% 
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