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FASE 1 – ESTABELECENDO OBJETIVOS
1

Para relembrar as fases do cursodeescrita.wordpress.com :
FASE 1 – Estabelecimento ou revisão do objetivo da pesquisa
FASE 2 – Levantamento de dados
FASE 3 – Análise dos resultados
FASE 4 – Conclusões parciais ou finais
FASE 5 – Revisão do texto, revisão da formatação de acordo com as normas ou padrões
exigidos, diagramação;

Estabelecer, ou rever seus objetivos, é um pequeno processo pessoal em
que você revisita seus motivos internos para fazer este trabalho. Os
exercícios desta semana são voltados à exploração de seu universo interior
para situar melhor aonde você quer chegar.
•

Liste abaixo os três principais motivos que a (o) levaram a engajar-se
neste trabalho:

1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
Agora anote abaixo as características concretas deste trabalho em que você
se engajou, para que você dê dimensões práticas às suas motivações
listadas acima:
•

Qual o produto final? (Tese de doutorado/ Dissertação de mestrado/
Trabalho Final de Graduação / Relatório de Pesquisa / Outro?)

______________________________________________________________
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Os conceitos, atividades e propostas do cursodeescrita.wordpress.com são um trabalho
autoral. Você pode compartilhar as ideias e exercícios, lembrando que o correto é sempre
dar o crédito à autora. Também é do bem remeter os interessados ao blog!
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•

Qual o tópico/assunto mais importante que você tem que mencionar
em seu trabalho, aquele sem o qual este projeto não faria sentido?
Pense naquilo que você acha que está faltando, ou com o que você
não concorda, ou você concorda e quer dar força no tema em que
você está trabalhando. Anote abaixo o que lhe parece prioritário.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
•

Um aspecto essencial para seu trabalho andar é seu objetivo ser
viável, o que significa que seu tema tem que ter uma bibliografia
disponível e adequada para que você desenvolva seu assunto. Anote
abaixo os três textos fundamentais sobre seu assunto:

1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
•

Por fim, proponha um título e subtítulo para seu trabalho, procurando
contemplar o foco mais importante que você vai abordar.

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Bom trabalho e até semana que vem!!
Ana Gabriela
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