
Mestrado
Um caminho possível

SEMED I



Por onde
começar???

1º Passo

2º Passo

Leitura do Edital
PROCESSO SELETIVO DE CANDIDATOS(AS) A
ALUNO(A) REGULAR DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
SOCIEDADE DO INSTITUTO FEDERAL DO
PARANÁ – CAMPUS PARANAGUÁ
(PPGCTS/IFPR), CURSO DE MESTRADO, COM
INGRESSO NO ANO DE 2023.

Buscar uma problemática pertinente a
área da pesquisa  e articular com o
objetivo do Programa.

Compreender os objetivos do Programa.

a) Proporcionar o domínio teórico-metodológico da pesquisa
interdisciplinar com foco em problemas tecnológicos e
socioambientais do Litoral do Paraná; 

b) Promover pesquisa e ensino baseados nas relações sociais,
nos conflitos econômicos e culturais, objetivando o
incremento dos arranjos produtivos e institucionais da região;

c) Desenvolver metodologias de projetos e gestão visando à
pesquisa e inovação tecnológica, considerando as
necessidades locais; 

d) Contribuir para o aperfeiçoamento educacional,
especialmente o ensino de ciências com a perspectiva CTS,
levando em conta a dinâmica ambiental, institucional e
produtiva local. 



Currículo Lattes

Currículo Lattes

Para fazer a inscrição, é necessário ter
cadastrar-se no currículo lattes.



Análise das linhas
de pesquisa

     
Uma dica importante é pesquisar o
currículo lattes do professor(a)
orientador(a) e conhecer produções
científicas, visando articular a sua
problemática à linha de pesquisa  do
professor(a) orientador(a). 





Definição do Objetivo Geral

Definição dos Objetivos Específicos

O objetivo geral é o elemento que resume e apresenta a ideia central do
trabalho acadêmico. Ou seja, o objetivo geral responde à pergunta:  O
que vou pesquisar? 

 A definir os objetivos específicos visa aprofundar as intenções

expressas nos objetivos gerais. 



Pré - Projeto
Os critérios para análise do projeto de pesquisa são: 

a) Relevância da proposta;

b) Adequação à Área de Concentração do PPGCTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade), considerando os
conceitos pertinentes à base epistemológica CTS e suas relações com a linha de pesquisa e com os
temas referentes ao(à) orientador(a) pretendido(a);

c) Ênfase nos arranjos produtivos locais do Litoral do Paraná;

d) Estrutura do projeto – organização e objetividade;

e) Pertinência dos procedimentos metodológicos e viabilidade da execução; 

f) Coerência entre os objetivos elencados, o(s) caminho(s) metodológico(s) vislumbrado(s) para o
desenvolvimento da pesquisa e os resultados previstos/possíveis/conjecturados para a investigação
científica proposta.



Pré-Projeto
Importante seguir as
normas referente a
formatação dispostas no
Edital.

Referenciais teóricos

Metodologia

O Edital apresenta leituras importantes para a
elaboração do Pré-projeto. Porém para citá-las é
necessário ques estejam articuladas à
problemática apresentada.

Deve estar de acordo com os objetivos específicos
propostos. Há autores muito consultados para esta
etapa do pré-projeto, dentre eles Gill, Triviños, 
 Minayo e outros.



Dúvidas?!

Proficiência

Reposição
de Carga
Horária

Disciplina 
Isolada



Seu sucesso
começa na hora
que você decide
não desistir.


