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Com o intuito de explorar o conhecimento quantitativo adquirido na disciplina de Metodo-

logia, os alunos deverão elaborar um trabalho em que devem explorar indicadores sociais relaciona-

dos a uma problemática social escolhida pelo próprio aluno. A principal intenção desse trabalho é 

de propiciar aos alunos: (1) pensar uma problemática para a qual os indicadores sociais podem ser 

utilizados para explicação; (2) captar dados para a elaboração de tais indicadores; (3) e finalmente 

analisar tais dados em relação à problemática proposta. Alguns sites que disponibilizam bancos de 

dados estão listados no site da disciplina. 

 

Algumas dicas para esse trabalho são que os alunos: (1) pensem primeiramente um proble-

ma social (introdução); (2) busquem dados que possam analisar essa problemática (fontes de da-

dos); (3) organizem os dados em uma série de indicadores sociais (metodologia); (4) analisem os 

dados de forma a melhor entender o problema estudado, avaliando o contexto social, temporal e es-

pacial ao qual o estudo se refere (resultados e conclusão). Minha sugestão é de pensar esse trabalho 

como se o aluno estivesse contando uma pequena história de um problema analisado. Pensem numa 

ordem lógica de apresentação dos indicadores, de forma a “contar a história” de uma maneira clara 

e coerente. 

 

O trabalho poderá ser feito individualmente ou em grupos de no máximo três estudantes. É 

preciso entregar o documento impresso, editado no programa computacional “Microsoft Word”, 

formatado em papel A4, margens esquerda, direita, superior e inferior de 2 centímetros, espaçamen-

to simples, fonte Times New Roman de tamanho 11. As fontes internas das tabelas podem ter tama-

nho inferior a 11. Geralmente é usado o tamanho 10 para os números e letras dentro das tabelas e 

tamanho 8 para o rodapé da tabela. O texto do trabalho deverá ter no máximo 3 páginas. Lembrem-

se de incluir no mesmo arquivo a capa, bibliografia, tabelas, gráficos, figuras, mapas e demais da-

dos analisados. A capa não entra na contagem das páginas. Este trabalho vale 5 pontos na nota final 

da disciplina. 


