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TÓPICOS: O Estado da Arte na pesquisa cien ca. Construção do Problema de Pesquisa em
relação ao estado da arte nos campos respec vos dos doutorandos. Exercícios de de nição e
imersão no estado da arte em contraste aos clássicos e a literatura em geral. Técnicas de
revisão de literatura. O domínio do estado da arte como meio de encontrar seus limites e os
espaços de contribuição, inedi smo e originalidade da tese. Exercícios focados no
desenvolvimento individual das pesquisas e teses.
Carga Horária: 45 horas/aula [15 encontros]
Horário de aulas: 2as feiras das 16.30 às 19.00 horas
Ementa: ESTADO DA ARTE E EPISTEME NA ARQUITETURA E URBANISMO
O curso trata do processo de pesquisa em conexão às três linhas de trabalho do PPGAU UFF: (i)
projeto, planejamento e gestão da arquitetura e da cidade; (ii) cultura e história da arquitetura,
cidade e urbanismo; e (iii) espaço construído, sustentabilidade e ambiente.
Visa gerar junto aos doutorandos formas de avançar na pesquisa de seus temas, sobretudo na
etapa do conhecer o estado da arte sobre seus respec vos problemas de pesquisa, iden car
seus limites, e passar a enxergar vias de contribuição para sua tese.
AVALIAÇÃO: A avaliação envolve a realização de exercícios conectados às pesquisas de
doutorado dos discentes, com foco na sua imersão e conhecimento do estado da arte em seus
problemas e campos de pesquisa.
1ª nota: exercício de De nição do Problema de Pesquisa, incluindo apresentação e discussão
em sala de aula.
2ª nota: exercício de seleção e análise de quatro ar gos representando o estado da arte nos
respec vos campos de pesquisa.
3a nota: montagem do Quadro do Estado da Arte, com um panorama de trabalhos mapeados e
organizados para a imersão sistemá ca na literatura mais atual sobre os problemas de
pesquisa individuais.
4a nota: análise preliminar dos limites do estado da arte nos respec vos problemas e campos
de pesquisa, com apontamentos para possibilidades de contribuições das futuras teses.
METODOLOGIA DO CURSO: DISCUSSÃO TEÓRICA, SELEÇÃO E ANÁLISE: Para compor o ESTADO
DA ARTE, o/a discente deve buscar abordagens e conceitos crí cos que considere relevantes na
construção da sua possibilidade de contribuir academicamente com a comunidade cien ca
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em Arquitetura e Urbanismo — e que possam vir a balizar a produção de seus ar gos ligados à
tese de doutorado em congressos, seminários e sobretudo periódicos nacionais e
internacionais.
CRONOGRAMA DO CURSO: AULAS
[22/08] 1. Apresentação da disciplina. Situação na estrutura das STs. Focos de ST2. De nição de
Estado da Arte. Apresentação dos alunos: problemas de pesquisa. Exercício para próxima aula:
de nição do problema de pesquisa [4 perguntas]
[09/08] 2. Epistemologia. Estatuto ontológico do objeto de pesquisa. Conhecimento empírico e
experiência. A tude mental em pesquisa. "Como fazer a tese?" Coerência entre etapas da
pesquisa.
[05/09] 3. Revisão da literatura e estado da arte.
[12/09] 4. Estado da arte: focos: problema especí co, dimensões gerais e componentes do
problema, fundamentos do problema.
[19/09] 5. Seleção de trabalhos. Critérios de escolha. Técnicas de conhecimento do EA. Seleção
de trabalhos. Obje vos. Formas. Etapas. Buscas em bases cien cas. Seleção de trabalhos.
Organização da literatura.
[Início de exercício: Seleção de ar gos: leitura crí ca para apresentação]
[26/09] 6. Abordagens em pesquisa: O o cio de sociólogo de Pierre Bourdieu.
Seleção e discussão de ar gos que compõem o estado da arte nos problemas individuais de
pesquisa:
(i) como os autores de nem sua abordagem ao problema.
(ii) o que esses ar gos contribuem.
(iii) quais são os limites dessas contribuições. Iden cando caracterís cas, lacunas em
abordagens existentes e buscando os limites do EA.
[03/10] 7. Apresentação crí ca de ar gos que compõem o estado da arte nos problemas
individuais de pesquisa:
(i) como os autores de nem sua abordagem ao problema.
(ii) o que esses ar gos contribuem.
(iii) quais são os limites dessas contribuições. Iden cando caracterís cas, lacunas em
abordagens existentes e buscando os limites do EA.
[Início de exercício:] Composição do quadro do estado da arte.
[10/10] 8. Abordagens cien

cas. Apresentação do quadro do estado da arte.

[17/10] 9. Apresentação do quadro do estado da arte.

fi

ti

ti

ti

fi

tí

fi

fi

ti

ti

fi

ti

fí

ti

ti

fi

ti

tí

ti

fi

fi

ti

ti

ti

ti

fi

2

[24/10] 10. Limites do estado da arte & Possibilidades de contribuição da tese ao EA: De nição,
busca e veri cação de lacunas no conhecimento disponível no campo. Crí ca da literatura
especializada. O uso do EA na de nição da abordagem conceitual e metodológica.
[31/10] 11. Teorias, refutação e construção de paradigmas. Abordagens dedu va e indu va
aplicadas aos projetos de pesquisa doutoral: hipóteses e predição; testes de hipótese e
empiria; campo e explicações indu vas; generalização; obje vação do conhecimento cien co
e contribuições da pesquisa ao estado da arte.
[07/11] 12. A escrita acadêmica: a redação do texto cien co.
Conexões: o uso do EA na de nição da abordagem conceitual e metodológica.
[14/11] PONTO FACULTATIVO - FERIADO 15/11
[21/11] 13. Apresentações e discussão do estado da arte sobre os problemas individuais de
pesquisa: Quais são os limites da literatura no campo individual de pesquisa? Quais são os
espaços de contribuição? O que a futura tese pretende contribuir?
[28/11] 14. Apresentações e discussão do estado da arte sobre os problemas individuais de
pesquisa: Quais são os limites da literatura no campo individual de pesquisa? Quais são os
espaços de contribuição? O que a futura tese pretende contribuir?
[05/12] 15. Apresentações e discussão do estado da arte sobre os problemas individuais de
pesquisa: Quais são os limites da literatura no campo individual de pesquisa? Quais são os
espaços de contribuição? O que a futura tese pretende contribuir?
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