
PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO DE PESQUISA 

Atividades Data de entrega/eventos 
“Ficha zero” 19/02 
Proposta de pesquisa 12/03 
Introdução finalizada 09/04 
Metodologia finalizada 28/05 
Análise de dados/Conclusão finalizadas 18/06 
PRIMEIRA VERSÃO DO TRABALHO 

(1 cópia – corretor) 29/06 
FIM DO PRIMEIRO SEMESTRE 

SEGUNDA VERSÃO DO TRABALHO 
(5 cópias – 1: corretor; 3: banca; 1: 

coordenador) 
14/09 

Esboço das apresentações** 01/10 

Ensaio geral 
15/10 
22/10 
29/10 

Apresentações Ocorrerão na primeira quinzena 
de novembro 

* Na entrega da segunda versão do trabalho escrito (14/09), faz-se obrigatória a devolução da 
primeira versão corrigida, para que sejam feitas as devidas comparações entre estas. 
** Enviar as apresentações para este e-mail: projetopesqcoordenacao@gmail.com. 
*** As datas podem sofrer alterações. Caso isto ocorra, os alunos serão comunicados com 
antecedência. 
**** Congressos de iniciação científica começam as inscrições em jul/ago e ocorrem em out/nov. 
 
 

CRONOGRAMA DE REUNIÕES 
 

Assunto da reunião Data de entrega/eventos 
1ª Reunião Geral: Apresentação do 
Projeto de Pesquisa e entrega da 
“ficha zero”* 

05/02 

2ª Reunião Geral: Entrega do guia 
metodológico e da proposta de 
pesquisa; orientações para 
elaboração do trabalho* 

19/02 

3ª Reunião Geral: Recebimento da 
proposta de pesquisa e solução de 
eventuais dúvidas dos grupos* 

12/03 

4ª Reunião com líderes e vice-líderes 09/04 
5ª Reunião com líderes e vice-líderes 28/05 
6ª Reunião com líderes e vice-líderes 18/06 

FIM DO PRIMEIRO SEMESTRE 
1ª Reunião Geral: Orientações para a 
apresentação da pesquisa* 13/08 

2ª Reunião Geral: Devolução da 
primeira versão do trabalho* 27/08 

3ª Reunião com líderes e vice-líderes: 
Esboço das apresentações e 
orientações finais 

01/10 

* Nestas reuniões, todos os alunos do segundo ano, impreterivelmente, devem comparecer. Nas 
demais, apenas os líderes e vice-líderes de cada grupo.



 

COMPOSIÇÃO DA NOTA DO PROJETO DE PESQUISA 
 
As notas do Projeto de Pesquisa estarão pautadas nos seguintes critérios: 
I-) Trabalho escrito. 
II-) Apresentação de seminário a uma banca de três/quatro professores. 
III-) Vídeo de fechamento, na data do seminário, que resume e explica o trabalho. 
IV-) Participação e compromisso de cada integrante do grupo para com o projeto 
(avaliados pelo orientador e coordenador). 
 
Trabalho escrito: a nota do trabalho escrito (NT) é calculada pela equação 
abaixo. 
 

NT	= 0,8.	NC + 0,2.	NI 
 
Na qual, NC (0 a 10) é a nota do corretor e NI (0 a 10) são as notas de participação 
nas reuniões do grupo e dos representantes, de pontualidade na entrega das 
seções do trabalho durante o semestre e da avaliação do coordenador e do 
orientador de cada integrante a partir do relatório do líder. 
 
Apresentação: a nota da apresentação (NA) é calculada pela equação abaixo. 
 

NA = 0,8. NB + 0,2. NI 
 
Na qual, NB (0 a 10) é a média das notas atribuídas pela banca e NI (0 a 10) são 
as notas de participação nas reuniões do grupo e dos representantes e da 
avaliação do coordenador e do orientador de cada integrante.  
 
Distribuição das notas nos bimestres: 
 
2º bimestre: caso o grupo entregue todas as partes da primeira versão do 
trabalho escrito dentro dos prazos estipulados, então, os estudantes serão 
bonificados em até 1,0 ponto na média da disciplina de Redação. 
 
Introdução:     0,25 
Metodologia:     0,25 
Análise de dados e Conclusão:  0,25 
Primeira versão do trabalho escrito: 0,25 
TOTAL:     1,00 
 
3º bimestre: a nota atribuída à versão final da parte escrita do trabalho (NT) irá 
compor a média bimestral de todas as disciplinas (M), conforme a seguinte 
equação: 
 

M = 
CD . 2 + PA . 1 + NT	. 1

4
 

 
4º bimestre: a nota atribuída à apresentação do trabalho em banca (NA) irá 
compor a média bimestral de todas as disciplinas (M), conforme a seguinte 
equação: 
 

M = 
CD . 2 + PA . 1 + NA	. 1

4
 



 

DIVISÃO DE GRUPOS E ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES 
 
Os grupos devem ser constituídos de cinco a seis estudantes (quantidade 
mínima: quatro estudantes). É vetada a realização do trabalho individualmente, 
uma vez que um dos propósitos do Projeto de Pesquisa é estimular as 
habilidades dos alunos quando inseridos em atividades em grupo. 
 
Cada grupo deve escolher, unanimemente, um líder e um vice-líder, os quais 
terão as seguintes atribuições: 
 
Líder: acompanhar o desempenho dos integrantes de maneira crítica, 
procurando sempre sugerir melhorias e caminhar conjuntamente com o grupo. 
O líder não deve se encarregar de corrigir ou advertir os membros do grupo, pois 
essas são tarefas do orientador e do coordenador. Mensalmente, deve 
comparecer a reuniões com o coordenador do projeto. Ao final do primeiro 
semestre, deve preencher o relatório de desempenho e comentar sobre a 
postura, a assiduidade e o interesse de cada integrante do grupo (incluindo ele 
mesmo). 
 
Vice-líder: auxiliar o líder em suas atividades, principalmente, quando em sua 
ausência. É responsável por ações secundárias, mas não menos relevantes, 
como inscrições do grupo em congressos, envio de e-mails ao coordenador, 
repasse de avisos aos membros do grupo etc. Mensalmente, o vice-líder deve 
comparecer a reuniões com o coordenador do projeto. 
 

ESCOLHA DO ORIENTADOR 
 
O orientador do Projeto de Pesquisa deve lecionar no Colégio Fênix. Este 
professor tem como função: 
 
ü promover reuniões com o grupo; 
ü mediar a pesquisa, promovendo reflexões sobre o tema ou assunto;  
ü sugerir fontes, alternativas e locais de pesquisa; 
ü ajudar na atribuição de funções dos componentes do grupo; 
ü estar sempre reavaliando os procedimentos e as atitudes dos alunos; 
ü verificar se o grupo está seguindo as orientações e prazos; 
ü orientar e verificar o trabalho escrito, e a apresentação oral;  
ü colaborar na orientação dos membros para um bom relacionamento 

interpessoal; acompanhar os alunos em visitas, pesquisa de campo, quando 
necessário;  

ü avaliar as fases de desenvolvimento do projeto de acordo com os itens pré-
estabelecidos. 

 
Além das reuniões com o professor-orientador, é importante que o grupo se 
reúna para organizar o trabalho. Isso poderá acontecer, inclusive, nos horários 
"vagos" do período da manhã, quando não houver prova ou atividade 
programada. O período da tarde também poderá e deverá ser utilizado para isso, 
mas é preciso se organizar (o professor pode ajudar o grupo a se organizar). 
 
As reuniões em grupo devem acontecer com frequência e não estão previstas 
no cronograma, pois dependem da organização interna de cada equipe. 
 



 

ESCOLHA DO TEMA: SUGESTÕES DE CAMPOS TEMÁTICOS 
 
Um projeto de pesquisa começa pela escolha e delimitação de um tema de 
interesse atual e relevante para o público a que se destina. Para facilitar essa 
etapa de trabalho, façamos uma classificação, meramente didática, de campos 
temáticos que podem ser adotados: 
 
I-) O homem e o meio ambiente: 
 
São de temas de interesse ecológico que permitem refletir sobre a conflituosa 
relação do homem com o espaço biofísico que ocupa e transforma por força de 
seus interesses econômicos e culturais. São exemplos atuais de abordagem 
neste campo temático:  
 
ü CRISE MUNDIAL DA ÁGUA POTÁVEL; 
ü IMPACTOS SOCIAIS DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS NO BRASIL ATUAL; 
ü ARQUITETURA SUSTENTÁVEL: MODISMO OU NECESSIDADE? 
ü PROJETOS EMPRESARIAIS SUSTENTÁVEIS; 
ü PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA; 
ü MOBILIDADE URBANA NOS GRANDES CENTROS URBANOS; 
ü CONSUMO E PRODUÇÃO DE LIXO NO BRASIL ATUAL; 
ü A QUESTÃO ENERGÉTICA NO BRASIL. 
 
II-) O homem e a vida política: 
 
São de temas que permitem refletir sobre a relação do homem com o poder, com 
o Estado e as instituições políticas responsáveis pela organização de seu 
cotidiano. São exemplos atuais de abordagem neste campo temático:  
 
ü VOTO: FACULTATIVO OU OBRIGATÓRIO?; 
ü A LEGITIMIDADE DOS PROTESTOS POPULARES NO BRASIL ATUAL; 
ü BLACK BLOCKS NO BRASIL: UM MOVIMENTO POLÍTICO POLÊMICO; 
ü JUVENTUDE E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA NO BRASIL: UM HISTÓRICO; 
ü O CUSTO SOCIAL E ECONÔMICO DA CORRUPÇÃO NO BRASIL; 
ü MANDELA E A POLÍTICA PACIFISTA. 
 
III-) O homem e o meio social: 
 
São de temas que estimulam a reflexão sobre os grandes problemas sociais 
decorrentes da crise dos direitos básicos do ser humano, impedindo a conquista 
da plena cidadania e influenciando sensivelmente as relações cotidianas entre 
os homens. São exemplos atuais de abordagem neste campo temático:  
 
ü A QUESTÃO DA VIOLÊNCIA E A POLÊMICA DA REDUÇÃO DA 

MAIORIDADE PENAL NO BRASIL; 
ü VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER NO BRASIL; 
ü DIREITOS HUMANOS: SOLUÇÃO OU OBSTÁCULO NO COMBATE À 

VIOLÊNCIA? 
ü A CRISE DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO; 
ü A CRISE DO SISTEMA DE SAÚDE E O PROGRAMA ‘MAIS MÉDICOS’; 



 

ü DROGAS: O DRAMA DA DEPENDÊNCIA E AS PERSPECTIVAS DE 
SOLUÇÃO; 

ü POLÍTICA DE AÇÕES AFIRMATIVAS NO BRASIL; 
ü A POLÊMICA DO SISTEMA DE COTAS NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

BRASILEIRAS; 
ü SUPERPOPULAÇÃO MUNDIAL: PROBLEMA OU SOLUÇÃO?; 
ü FAMÍLIA: UMA INSTITUIÇÃO SOCIAL EM TRANSFORMAÇÃO NO SÉCULO 

XXI; 
ü LONGE DA FAMÍLIA: A TERCEIRA IDADE EM INSTITUIÇÕES SOCIAIS NO 

VALE; 
ü A CRIANÇA E A EDUCAÇÃO FAMILIAR: LIMITES OU LIBERDADE. 
 
IV-) O homem, a ciência e a tecnologia: 
 
São temas que permitem refletir sobre os impactos da ciência e/ou das novas 
tecnologias no cotidiano do cidadão. São exemplos atuais de abordagem neste 
campo temático:  
 
ü CONHECIMENTO PARA A DESTRUIÇÃO: IDEIAS E TECNOLOGIAS PARA 

O MAL DA HUMANIDADE; 
ü AIDS: UM PASSO PARA A CURA?; 
ü TECNOLOGIA E SAÚDE 
ü REDES SOCIAIS: ESPAÇO DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA?; 
ü REDES SOCIAIS E OS IMPACTOS NAS RELAÇÕES HUMANAS; 
ü LEI DE CONTROLE DA INTERNET: PROTEÇÃO OU CENSURA? 
ü DIREITO À PRIVACIDADE NA ERA TECNOLÓGICA; 
ü O CASO SNOWDEN E A ESPIONAGEM ELETRÔNICA; 
ü DIÁLOGO ENTRE CIÊNCIA E RELIGIÃO; 
ü CIÊNCIA CONTRA O CRIME: MITOS E VERDADES. 
 
V-) O homem e a cultura: 
 
São temas que permitem refletir sobre a influência da cultura nos valores e 
comportamentos do homem no seu cotidiano.  São exemplos atuais de 
abordagem neste campo temático: 
 
ü DIVERSIDADE SEXUAL E HOMOSSEXUALIDADE NO BRASIL ATUAL; 
ü DIVERSIDADE RELIGIOSA: ENTRE O RESPEITO E A INTOLERÂNCIA; 
ü QUESTÃO DO CORPO: ENTRE A NECESSIDADE E O EXCESSO; 
ü BELEZA: PADRONIZAÇÃO E DIVERSIDADE; 
ü OS DIREITOS INDÍGENAS NO BRASIL; 
ü A CULTURA CAIPIRA NO VALE DO PARAÍBA; 
ü MÚSICAS DE PROTESTO NA CULTURA BRASILEIRA; 
ü ROCK: OLHAR HISTÓRICO SOBRE UMA EXPRESSÃO MUSICAL; 
ü CINEMA: EDUCAÇÃO CONTRA O PRECONCEITO RACIAL; 
ü O JOVEM E A LEITURA: UM RETRATO COLEGIAL DA QUESTÃO. 
ü CULTURA JAPONESA NO BRASIL; 
ü CULTURA CULINÁRIA NO VALE DO PARAÍBA; 
ü A FELICIDADE COMO OBJETO DE PROPAGANDA COMERCIAL; 
ü TURISMO RELIGIOSO: FÉ, CULTURA E NEGÓCIO. 
 



 

RELATÓRIO DE DESEMPENHO (1/3) 
Há um espaço reservado para comentários que deve ser preenchido. 

O preenchimento deste relatório deve ser feito, única e exclusivamente, pelo líder do grupo 
juntamente com o professor orientador. 

 
Nome completo do líder:  
 
Nome completo do orientador:  
 
Nome completo do integrante avaliado:  
 

Assinale com um X, nas questões de 1 a 10, a opção que melhor se encaixa à pergunta proposta. 
 
S – Sempre 
F – Frequentemente 
R – Raramente 
N – Nunca 
 
 S F R N 
1) Preocupou-se com o projeto desde o início?     
2) Compareceu às reuniões marcadas pelo grupo?     
3) Favoreceu o diálogo entre os participantes?     
4) Foi assíduo com os prazos do trabalho?     
5) Ajudou a manter o grupo centrado em suas tarefas?     
6) Focou na solução de problemas e agiu para alcançar bons resultados?     
7) Compreendeu e aplicou os conhecimentos passados pelo orientador?     
8) Mostrou-se solícito para eventuais problemas durante o projeto?      
9) Apresentou uma postura impositiva e fechada a sugestões?     
10) Corrigiu, dentro do prazo, as alterações indicadas pelo orientador?     
 

COMENTÁRIOS (POSTURA, ASSIDUIDADE E INTERESSE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RELATÓRIO DE DESEMPENHO (2/3) 
O preenchimento deste relatório deve ser feito, única e exclusivamente, pelo líder do grupo 

juntamente com o professor orientador. 
 

Circule a nota (0 a 7) que, segundo seu critério, melhor se adequa para cada situação. 

1) Capacidade de escutar diversas opiniões e estabelecer um diálogo construtivo. 
_______________________________________________________ 
0           1            2              3               4                5              6               7 
Baixa                                                                                                Alta 
 
 
2) Capacidade de motivar os membros do grupo para alcançarem bons resultados. 
_________________________________________________________ 
0           1            2              3               4                5              6               7 
Baixa                                                                                                Alta 
 
 
3) Sugestões de ideias e participação nas discussões do grupo. 
_________________________________________________________ 
0           1            2              3               4                5              6               7 
Raro                                                                                               Frequente 
 
 
4) Cobrança do trabalho dos integrantes do grupo. 
_________________________________________________________ 
0           1            2              3               4                5              6               7 
Pouca                                                                                             Excessiva 
 
 
5) Propensão a discutir (negativamente) com o grupo ou com o orientador. 
_________________________________________________________ 
0           1            2              3               4                5              6               7 
Muito pouca                                                                                  Muito grande 
 
 
6) Tomada de decisões realizada sem a consulta aos membros ou ao orientador. 
_________________________________________________________ 
0           1            2              3               4                5              6               7 
Raramente                                                                                        Sempre 
 
 
7) Responsabilidade com os prazos e reuniões com o coordenador. 
_________________________________________________________ 
0           1            2              3               4                5              6               7 
Nenhuma                                                                                 Muito grande 
 
 
8) Capacidade de se comunicar e expressar suas ideias para o grupo e orientador. 
_________________________________________________________ 
0           1            2              3               4                5              6               7 
Muito pouca                                                                             Muito grande 
 
 
9) Trabalhou o suficiente para que o trabalho fosse finalizado no prazo? 
_________________________________________________________ 
0           1            2              3               4                5              6               7 
Não                                                                                          Mais do que o suficiente 
 
 



 

 

RELATÓRIO DE DESEMPENHO (3/3) 
O preenchimento deste relatório deve ser feito, única e exclusivamente, pelo líder do grupo 

juntamente com o professor orientador. 
 

Caso a nota atribuída ao integrante avaliado, na questão 9, tenha sido inferior a três 
(3), por favor, comente e dê exemplos que respaldem sua escolha. 

 
 
 
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do orientador: 
 
 
 
Assinatura do líder: 
 
 
 
Data:     /     / 2018 
 


