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Pauta:  

1. Em busca do conceito de linha de pesquisa. 

Iniciou-se a reunião repassando a informação dos colegas que informaram o motivo 

de sua ausência: Francesca, Regiane e Pedro. 

Foi realizada uma apresentação sobre a leitura dos seguintes textos: 

BORGES-ANDRADE, Jairo E. Em busca do conceito de linha de pesquisa. Revista de 
Administração Contemporânea, São Paulo, v. 7. n. 2, p. 157-170, abr./jun. 2003. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rac/v7n2/v7n2a09.pdf>. Acesso em 15 
mar. 2019. 

MENANDRO, Paulo R. M. Linha de pesquisa: possibilidades de definição e tipos de 
utilização do conceito. Revista de Administração Contemporânea, São Paulo, v. 7. n. 
2, p. 177-182, abr./jun. 2003. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rac/v7n2/v7n2a11.pdf>. Acesso em 15 mar. 2019. 
  

A apresentação abordou, basicamente, os conceitos de Linha de Pesquisa e Área de 

Concentração, a partir dos textos acima. De modo geral, tratou-se da dificuldade de 

delimitar, com a necessária clareza e pertinência, a Área de Concentração e as Linhas 

de Pesquisa, bem como as implicações de tais imprecisões na construção da 

proposta de um APCN. Do conteúdo apresentado, destacam-se os seguintes pontos: 

 As Linhas de Pesquisa constituem os pilares da estruturação de curso de pós-

graduação. Em torno delas, se alinham os docentes, os projetos de pesquisa, 

os componentes curriculares e as dissertações/teses dos discentes. 

 A LP é a unidade fundamental de análise e avaliação de um curso de pós-

graduação, mas sua delimitação clara NÃO GARANTE a pretendida unidade 

da proposta. Para isso, é necessário que a LP tenha consistência, o que se 

constrói com a comprovada atuação científica do corpo docente (e dos 

discentes, quando em funcionamento), em termos de publicações e projetos 

de pesquisa alinhados com seus objetivos, ou seja, coerentes com a 

orientação ou rumo delimitados pela LP. 
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 Pesquisadores/docentes se apresentam vinculados a Linhas de Pesquisa em, 

pelo menos, três situações cadastrais: no(s) curso(s) de pós-graduação stricto 

sensu em que está credenciado, no(s) grupo(s) de pesquisa dos qual(is) 

participa e no currículo Lattes. Espera-se que, nessas três situações, as linhas 

cadastradas guardem alguma proximidade teórica ou temática. Elas não 

precisam ser as mesmas, mas a distância entre elas, isto é, a apresentação de 

várias (três ou mais) linhas de pesquisa distintas e distantes, quanto ao ramo 

do conhecimento que definem, pode ser indicadora de inconsistências e, 

dessa forma, constituir problema que poderá comprometer a avaliação do 

APCN. 

 Pesquisadores definem interesses de pesquisa, instituições definem linhas de 

pesquisa. A institucionalidade da LP, esse viés organizacional, será um 

elemento importante na definição de Linhas de Pesquisa do APCN. 

 A fim de conceituar LP, com base nos textos indicados, foi considerado que 

ela deve, com clareza: 

a) oferecer um rumo, determinando o que será (ou tem sido) 

investigado; 

b) delimitar um campo de conhecimento específico; 

c) oferecer orientação teórica e metodológica (estabelecer 

procedimentos). 

 Observou-se na discussão que os itens “b” e “c” oferecem menor dificuldade 

quando no âmbito de uma área disciplinar. No caso de uma proposta 

interdisciplinar, há que se considerarem as distintas áreas disciplinares que 

dialogam e interagem na pesquisa. Nesse sentido, é indispensável se apoiar 

em uma concepção clara de interdisciplinaridade. Logo, a necessidade de 

discutir a interdisciplinaridade e alcançar uma conceituação coerente com os 

propósitos e as características do curso é urgente razão pela qual atender a 

tal necessidade será a pauta da próxima reunião da comissão. 

 A CAPES indica alguns elementos fundamentais para se compreender com 

mais clareza, o conceito de LP (slide 22 da apresentação). Tais elementos 

são: 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUuqT0_8fKAhVB0h4KHYx1B7MQjRwIBw&url=http://www.blogdovalente.com.br/index/blog/id-59264/ufrb_abre_selecao_para_professor_substituto_do_ccaab&psig=AFQjCNE-St6f2Sddw1L3aTNn5697j1KzsQ&ust=1453915316
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUuqT0_8fKAhVB0h4KHYx1B7MQjRwIBw&url=http://www.blogdovalente.com.br/index/blog/id-59264/ufrb_abre_selecao_para_professor_substituto_do_ccaab&psig=AFQjCNE-St6f2Sddw1L3aTNn5697j1KzsQ&ust=1453915316


 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 

CENTRO DE CULTURA, LINGUAGENS E TECNOLOGICAS APLICADAS 

MESTRADO INTERDISCIPLINAR EM CULTURA, LINGUAGENS E TECNOLOGIAS  
 

 

a) A LP informa o domínio ou núcleo temático da atividade de pesquisa. 

Tal núcleo temático pode consistir em uma problemática a ser 

objetivada pela LP. 

b) A LP informa também a(s) metodologia(s) comum(ns) às pesquisas 

que agrega. 

 Ficou entendido, com base no texto, que entre Área de Concentração, Linha 

de Pesquisa e Projeto de Pesquisa há distinção quanto ao grau de 

especificidade. Da AC ao PP, passando pela LP, o grau de especificidade ou 

definição é cada vez maior. Tal observação sugere que a definição da AC e 

das LP’s deve, tanto quanto possível, deve seguir o sentido oposto. Ou seja, a 

partir dos projetos de pesquisa, busca definir as LP’s e, em seguida, a AC. 

Presume-se que o nome do curso deve, pois, vir no final dessa sequência de 

definições. 

 Foi observado ainda que uma distinção básica entre AC e LP estaria no fato 

de que somente a LP deve atender, simultaneamente, aos itens “a” e “b” do 

conceito de LP da CAPES indicada antes. A AC, nesse sentido, precisa ser mais 

abrangente do que a LP, englobando-a. 

 Já entre projeto de pesquisa e LP, a distinção básica está no prazo. Os 

projetos estabelecem objetivos a serem alcançados em prazos 

necessariamente estabelecidos. 

 Por fim, considerou-se que a vitalidade das LP’s, dada pelos projetos que 

agrega e pelos resultados alcançados e publicados, determina a vitalidade da 

AC, logo do próprio curso. No caso do APCN, pode-se substituir o termo 

“vitalidade” por “consistência”, acrescentando a necessidade de que os 

projetos e publicações devem se alinhar, claramente, aos propósitos da LP 

que sustenta. 

 

2. Panorama de áreas de conhecimento e linhas de pesquisa de programas similares com 

nota igual ou maior que 4. 

 Foram apresentados inúmeros programas e cursos de pós-graduação da área 

interdisciplinar, a partir da avaliação do quadriênio finalizado em 2017. A 

apresentação não se limitou à similaridade com a proposta do nosso APCN, o 
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que se revelou ainda mais proveitoso, tendo em vista a especificidade da 

nossa proposta. 

 Foram visitados os sites dos programas e cursos, onde se buscou visualizar as 

Áreas de Concentração e Linhas de Pesquisa. Essa varredura mostrou a 

grande variedade de propostas, a existência de LP bem definidas e outras 

sem muita clareza ou definição. Nesse sentido, tais observações foram 

certamente resultantes da discussão anterior sobre tais conceitos. 

 Interessante foi verificar em vários cursos que a denominação da AC e do 

programa/curso era a mesma. Todavia, há que se avaliar esse fato com 

atenção, não só porque essa ocorrência foi observada na minoria dos 

programas/cursos visitados, mas, sobretudo, porque a denominação do 

curso pode ir além da AC e considerar parâmetros como, por exemplo, a 

atratividade em relação ao público que se destina. 

 Foi sugerido que os sites fossem visitados por cada membro da comissão, a 

fim de que seja procedida uma apreciação mais atenta das AC’s e LP’s. Para 

isso, ficou combinado que a lista de links seria enviada ao grupo. 

 

3. Proposta do Laboratório. 

 Informou-se que a proposta do laboratório enviada mais recentemente não 

incluiu todos os projetos de pesquisa informados, mas que essa inclusão não 

deixaria de ser realizada. 

 Reafirmou-se a meta de enviar a proposta do laboratório para aprovação na 

próxima reunião do Conselho de Centro, prevista para 27/03/2019. 

 A fim de completar a proposta, passou-se à definição do nome e da sigla do 

laboratório. As propostas enviadas previamente foram: 

i. Laboratório de Estudos Interdisciplinares – LEI 

ii. Inclusão do termo “Interculturalidade” no nome anterior – LEII ou LEIs 

iii. Laboratório de Estudos Interdisciplinares do CECULT – LABCEU  

iv. Laboratório Interdisciplinar – LABI-Cecult 

v. Laboratório de Estudos Interdisciplinares em Cultura e Linguagens – 

LABCEL  

 Na reunião, ainda foi proposta a seguinte: 
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i. Laboratório de Estudos Interdisciplinares e (Inter)Culturais 

 Após discorrer e discutir sobre todas as propostas, considerando a 

necessidade de que o nome do laboratório deveria adotar alguma 

especificação temática para não ficar tão abrangente, decidiu-se pelo 

seguinte nome e sigla: LABORATÓRIO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES E 

INTERCULTURAIS – LABINTER. 

 Por fim, Cláudio Orlando ficou de elaborar uma breve abordagem do perfil 

temático do LABINTER, a fim de incorporar e aperfeiçoar a proposta a ser 

encaminhada ao Conselho de Centro. 

 

Encerrando os trabalhos, ficou acordado que a próxima reunião, agendada para 16/04, às 

09:00h, no Araújo Pinho, possivelmente, no espaço do futuro LABINTER, seja dedicada ao estudo do 

conceito de interdisciplinaridade, considerado fundamental à estruturação e/ou refinamento do 

nosso APCN. 

 

21 de março de 2019. 
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