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Ementa:
O objetivo do curso é facilitar o desenvolvimento dos projetos de dissertação dos alunos do mestrado.
Para tanto, o curso é dividido em três partes: a primeira apresenta os fundamentos de desenhos de
pesquisa, a segunda tem por base a discussão e a troca de ideias sobre os desenhos de pesquisa dos
alunos e por último a apresentação formal dos projetos de dissertação.

Metodologia:
Durante a primeira parte as aulas serão expositivas, com foco nos principais modelos de desenho de
pesquisa. As aulas serão seguidas pela discussão dos formulários de pesquisa em grupos pequenos.
A segunda parte terá por base a apresentação informal dos formulários de pesquisa, seguida de
debate por todos os participantes. A terceira parte terá a apresentação formal da versão final dos
projetos de pesquisa. Para cada aluno encarregado de apresentar sua pesquisa será estabelecido um
outro aluno como debatedor principal.

Avaliação:
Participação nas discussões (10%)
Atuação como debatedor (10%)
Apresentação da pesquisa (10%)
Projeto Final (70%)
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Programação das Aulas:

Aula 1: *Apresentação do Curso
Formulário de pesquisa
Partes do projeto de pesquisa

Aula 2: *Desenhos de Pesquisa: estudo de caso e estudos descritivos
Gerring (2004). What Is a Case Study and What Is It Good for?
Gerring (2010), Description: what the devil is going on around here?

Aula 3: *Desenhos de Pesquisa: causalidade baseada no desenho
Gerber e Green (2012). Field Experiments.
Dunning (2012). Natural Experiments in the Social Sciences.
Angrist e Pischke (2015). Mastering Metrics.
Gertler et al (2011). Impact Evaluation in Practice.

Aula 4: *Desenhos de Pesquisa: modelos, causalidade e correlação
Gerring (2012). Social Science Methodology: A Unified Framework
Angrist e Pischke. Mastering Metrics.
Gertler et al (2011). Impact Evaluation in Practice.

Aula 5: *Desenhos de Pesquisa: um outro tipo de causalidade
Rihoux e Ragin (2011). Configurational Comparative Methods: Qualitative Comparative Analysis
(QCA) and Related Techniques.
Perez-Linan (2008). El Metodo Comparativo: fundamentos y desarrollos recientes.

Aula 6: *Desenhos de Pesquisa: observação, entrevistas, grupos focais
Ritchie e Lewis (2013). Qualitative Research in Practice.
Berg (2011). Qualitative research methods for the social sciences.
Fenno (1990). Watching Politicians.

Aula 7: *Discussão dos Formulários de Pesquisa
Aula 8: *Discussão dos Formulários de Pesquisa
Aula 9: *Discussão dos Formulários de Pesquisa
Aula 10: *Discussão dos Formulários de Pesquisa

Aula 11: *Apresentação dos Projetos
Aula 12: *Apresentação dos Projetos
Aula 13: *Apresentação dos Projetos
Aula 14: *Apresentação dos Projetos
Aula 15: *Apresentação dos Projetos
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