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DISCIPLINA: SEMINÁRIOS DE DISSERTAÇÃO EM MARKETING E CADEIAS
PRODUTIVAS
Linha de Pesquisa: Marketing e Cadeias Produtivas
PROFESSOR: Olga Maria Coutinho Pépece
EMENTA:
Articulação da definição temática, formulação teórica e escolha de procedimentos
metodológicos para a construção de projetos de pesquisa visando o desenvolvimento de
dissertações na linha de pesquisa Marketing e Cadeias Produtivas.
PROGRAMAÇÃO DAS AULAS: a cada aula um aluno ficará responsável por reunir as
apresentações de todos os colegas em slides organizando sempre: 1º os slides teóricos com as
referências; e 2º os slides com a construção do seu projeto de dissertação (a ordem das
apresentações por aluno será definida de acordo com a preparação do conteúdo dos slides.
porém como sempre existe a possibilidade de um aluno faltar todos deverão estar preparados
para sua apresentação nas aulas independentemente de sua ordem de apresentação).

Data

Conteúdo

19/08/19

Apresentação da disciplina e forma
de trabalho

26/08/19

Tema - conceitos e projeto de
dissertação. / Problema

Forma

Conceitual (cada aluno deverá apresentar o
conceito de dois autores diferentes sobre tema de
pesquisa). - Após todas as apresentações
conceituais cada aluno deverá apresentar: 1) seu
respectivo tema de pesquisa; 2) principal texto que
inspirou a escolha do tema de seu projeto de
dissertação.

02/09/19

Problema e Objetivo Geral –
conceitos

Gap de pesquisa, contribuições
teóricas, contribuições gerenciais

Conceitual (cada aluno deverá apresentar o
conceito de dois autores diferentes sobre problema
e objetivo geral de pesquisa).
Cada aluno deverá apresentar dois exemplos
diferentes de: 1) gap de pesquisa; 2) contribuições
teóricas; 3) contribuições gerenciais. Os exemplos
deverão ser de textos relacionados ao seu tema de
pesquisa. Analisar se os objetivos propostos pelos
autores dos textos apresentados foram cumpridos, e
justificar o cumprimento ou não dos objetivos.

09/09/19

Problema, Objetivo Geral, Gap de
pesquisa, contribuições teóricas,
contribuições gerenciais – projeto
de dissertação (início das
apresentações)

Cada aluno deverá apresentar seus respectivos: 1)
problema; 2) objetivo de pesquisa; 3) gap teórico
que o trabalho pretende preencher; 4) contribuições
teóricas do trabalho; 4) contribuições gerenciais do
trabalho;

16/09/19

Problema, Objetivo Geral, Gap de
pesquisa, contribuições teóricas,
contribuições gerenciais – projeto
de dissertação (término das
apresentações)

Cada aluno deverá apresentar seus respectivos: 1)
problema; 2) objetivo de pesquisa; 3) gap teórico
que o trabalho pretende preencher; 4) contribuições
teóricas do trabalho; 4) contribuições gerenciais do
trabalho;

23/09/19

Problema, Objetivo Geral, Gap de
pesquisa, contribuições teóricas,
contribuições gerenciais – *Já
validados em conversa com o seu
orientador.

Cada aluno deverá reapresentar: 1) seu respectivo
problema; 2) objetivo de pesquisa; 3) gap teórico
que o trabalho pretende preencher; 4) contribuições
teóricas do trabalho; 4) contribuições gerenciais do
trabalho.

(início das apresentações)
30/09/19

Problema, Objetivo Geral, Gap de
pesquisa, contribuições teóricas,
contribuições gerenciais – *Já
validados em conversa com o seu
orientador.

Cada aluno deverá reapresentar: 1) seu respectivo
problema; 2) objetivo de pesquisa; 3) gap teórico
que o trabalho pretende preencher; 4) contribuições
teóricas do trabalho; 4) contribuições gerenciais do
trabalho.

(término das apresentações)
14/10/19

Objetivos Específicos – conceitos
Objetivos Específicos – dissertação
(início das apresentações)

Conceitual (cada aluno deverá apresentar o
conceito de dois autores diferentes sobre objetivos
específicos de pesquisa).
Cada aluno deverá apresentar seus respectivos: 1)
problema; 2) objetivo geral; e 3) objetivos
específicos de pesquisa.

21/10/19

Objetivos Específicos –
dissertação (término das
apresentações).

Cada aluno deverá apresentar seus respectivos:
1) problema; 2) objetivo geral; e 3) objetivos
específicos de pesquisa.

28/10/19

Título/subtítulo dos principais
tópicos a serem explorados no
referencial do projeto de
dissertação com 3 autores de
obras distintas para cada título
(início das apresentações).

Cada aluno deverá apresentar seus respectivos:
1) título; e 2) subtítulos de pesquisa
justificando a importância de cada um deles
para embasar seus objetivos de pesquisa.

Título/subtítulo dos principais
tópicos a serem explorados no
referencial do projeto de
dissertação com 3 autores de
obras distintas para cada título
(término das apresentações).

Cada aluno deverá apresentar seus respectivos:
1) título; e 2) subtítulos de pesquisa
justificando a importância de cada um deles
para embasar seus objetivos de pesquisa.

Metodologia, delineamento e
design de pesquisa – conceitos

Conceitual (cada aluno deverá apresentar o
conceito de dois autores diferentes sobre
delineamento e design de pesquisa).

04/11/19

11/11/19

Associar a revisão com cada objetivo
específico.

Associar a revisão com cada objetivo
específico.

Após todas as apresentações conceituais cada
Delineamento e design de
pesquisa – Projeto de dissertação aluno deverá apresentar: 1) seu respectivo
design e delineamento de pesquisa (qualitativa
(início das apresentações)
ou quantitativa, lócus da pesquisa, perfil de
sujeito ou amostra procurados, tudo com as
respectivas justificativas)
18/11/19

Delineamento e design de
Apresentações: 1) seu respectivo design e
pesquisa – Projeto de dissertação delineamento de pesquisa (qualitativa ou
(término das apresentações)
quantitativa, lócus da pesquisa, perfil de sujeito
ou amostra procurados, tudo com as
respectivas justificativas)

25/11/19

Apresentação da proposta de
projeto de dissertação completa
e validada pelo orientador (início
das apresentações)

Apresentação: 1) Problema; 2)
contextualização; 3) justificativa; 4) Objetivo
geral; 5) objetivos específicos; 6) gap; 7)
contribuições teóricas; 8) contribuições
gerenciais; 9) delineamento e design de
pesquisa.

02/12/19

Apresentação da proposta de
projeto de dissertação completa
e validada pelo orientador
(término das apresentações)

Apresentação: 1) Problema; 2)
contextualização; 3) justificativa; 4) Objetivo
geral; 5) objetivos específicos; 6) gap; 7)
contribuições teóricas; 8) contribuições
gerenciais; 9) delineamento e design de
pesquisa.

Detalhamento dos Critérios de Avaliação:
A avaliação da disciplina será realizada por meio da entrega individual de duas atividades
mais o pré-projeto de dissertação.

1ª Atividade de Avaliação: Entrega de Tema, Problema e gap de pesquisa (Valor: 2,0; Peso:
1,0) (semana de 24 a 28 de agosto de 2019)
2ª Atividade de Avaliação: Entrega de Objetivo Geral, Objetivos específicos com títulos e
sub-títulos que irão embasar a dissertação associados a cada objetivo específico e as devidas
referências (Valor: 2,0; Peso: 1,0) (04/11/2019)
3ª Atividade de Avaliação: Entrega de metodologia – delineamento e design de pesquisa
(Valor: 2,0; Peso: 1,0) (18/11/2019)
4ª Atividade de Avaliação: Apresentação oral de Tema, Problema, Objetivo Geral, Objetivos
Específicos, títulos e subtítulos do referencial teórico, delineamento e design de pesquisa e
Autores (Valor: 4,0; Peso: 1,0) (25/11 e 02/12/19)
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