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Mediação Ativa Transdisciplinar 
Parecer Ad Hoc sobre Projeto de Investigação Científica 

 
(AVALIAÇÃO PRELIMINAR – 2ª ETAPA DA QUALIFICAÇÃO) 

 

 

1) IDENTIFICAÇÃO: 

 

Nome do Parecerista:  201805 

Título do Projeto Avaliado: COACHING TRANSPESSOAL PARA PROFISSIONAIS INSATISFEITOS OU EM 
TRANSIÇÃO DE CARREIRA : Estudo Participativo de Caso no Curso Saberes Tradicionais e Teorias Integrativas 
em Coaching Transpessoal 

Data do envio: 31/07/2018 

Data do retorno: 12/08/2018 

 

 

 

 

 

2) ANALISE DA ESTRUTURA METODOLÓGICA: 
Os diferentes itens do projeto guardam coerência entre si, ou seja, título, subtítulo, problema, objetivos e 
hipótese, etc. são congruentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ANALISE DO EIXO (LINHA DE PESQUISA) 

 Considerando os seguintes eixos de pesquisa: 

(     ) Sim       (      ) Não      ( XXX ) Necessita revisão 
 
Comentário: Recomendo adequação da Hipótese. Como regra geral a Hipótese deve ser 
uma afirmação, de forma simples e direta e que permita a possibilidade de negação. A 
Hipótese constante no Projeto não atende a essas características. Sugiro a seguinte 
redação para a Hipótese: “O coaching transpessoal influencia na tomada de decisões e 
adoção de estratégias em momentos de transição de carreira e revisão do 
posicionamento profissional”. 
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EIXO 1: Saber Tradicional - Campo holístico do conhecimento (prático-teórico-espiritual), regional (cultural), 
transgeracional (passado de geração-a-geração), iniciático (de mestre à discípulo, podendo ser oral) possui 
racionalidades complexas, como a Medicina Tradicional Chinesa; e/ou Práticas Tradicionais, quando estas 
estão desvinculadas de uma estrutura holística.  Situam-se entre os Saberes Tradicionais a Medicina 
Tradicional Chinesa; o Esoterismo Ocidental; Saberes Tradicionais de diferentes Etnias, entre outras.  

EIXO 2: Teorias Integrativas.  É um campo teórico do conhecimento científico cuja epistemologia 
transdisciplinar (transcultural) possibilita o diálogo entre racionalidades complexas e suas práticas. Situam-se 
entre as Teorias Integrativas, a Transdisciplinaridade, Psicologias Transpessoais, entre outras. 

EIXO 3: Técnica Transpessoais: Procedimento interdisciplinar (intercultural) lastreado por teoria integrativa, 
que visa o desenvolvimento humano; prática multiprofissional (atuam profissionais de diferentes áreas). 
Situam-se entre as técnicas transpessoais a meditação, práticas expressivas (desenho, pinturas, etc), práticas 
corporais  (meditação, danças, etc.), coaching.  

 

Em sua avaliação o enquadramento do projeto numa das linhas acima é pertinente? 

 

 

 

 

 

 

4) ANÁLISE TRANSDISCIPLINAR 
O projeto respeita os fundamentos da transdisciplinaridade, isto é, apresenta características que sugerem o rigor 
metodológico, abertura para o diálogo entre os saberes, e tolerância para com as diferenças culturais e 
disciplinares? (Caso necessário consulte Carta da Transdisciplinaridade em anexo) 
 
 
 
 
 
 
 

5) ANÁLISE ÉTICA 
O projeto apresenta rigor ético no sentido de respeitar os sujeitos de pesquisa seja com os trâmites propostos 
na intervenção, seja no esclarecimento dos sujeitos? Além disso, os elementos fundamentais à preservação da 
laicidade estão preservados não havendo proselitismo e/ou indução a crenças, bem como mistura de campos 
(ciência e religião)? 

(XXX) Sim    (      ) Não    (       ) Necessita revisão 
 
Comentário: Sim, enquadra-se perfeitamente no Eixo 3 

 

( XXX) Sim    (      ) Não    (       ) Necessita revisão 
 
Comentário: Nada a acrescentar 
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6) ANÁLISE DE CONTEÚDO 
O projeto sugere contribuição para o campo de investigação a que se propõe? Você tem alguma sugestão de 
bibliografia, base de dados, etc.? 

 
 

PARECER 

Data: 12/08/2018 

 

De acordo com as diretrizes transdisciplinares proposta para avaliação do presente projeto de pesquisa meu parecer 
é: 

 

(       )  favorável à realização  do projeto (com sugestões se for o caso) 

 

(XXX )  favorável, todavia o projeto precisa de revisão obrigatória nos itens indicados 

( XXX) Sim    (      ) Não    (       ) Necessita revisão  (      ) Não se aplica 
 
Comentário: Nada a acrescentar 

 

(     ) Sim    (      ) Não    ( XXX) Necessita revisão   
 
Comentário: A Quarta e a Quinta etapas precisam ser mais bem explicitadas sob risco de 
comprometer a adequada realização do Projeto. O autor não especifica se vai adotar uma abordagem 
qualitativa ou quantitativa. Se for apenas qualitativa qual será o método de análise dos dados obtidos 
para poder expressar os resultados de modo objetivo? Se for quantitativa, deve lembrar que o 
tamanho da amostra é bastante reduzido e, dependendo do instrumento de avaliação, pode não haver 
poder estatístico suficiente para conclusões. Existe na literatura uma quantidade grande de trabalhos 
relacionados à satisfação no trabalho e métodos de avaliação que podem ser pesquisados facilmente 
nos dispositivos de busca usando palavras-chave como por exemplo :“satisfação no trabalho 
coaching .pdf”. Seguem abaixo, algumas poucas referências, à guisa de sugestão: 
https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/10502/1/Samanta%20Filipa%20Venceslau%
20Cabeceiro.pdf 
http://repositorio.ipvc.pt/bitstream/20.500.11960/1553/1/Miguel_Brazio.pdf  
file:///C:/Users/Dell/Downloads/225-1-760-1-10-20170906%20(1).pdf  
http://recil.grupolusofona.pt/bitstream/handle/10437/4888/Dissertacao_MonicaBarrosLeite_
Final.pdf?sequence=1 
http://www.scielo.br/pdf/ape/v30n4/0103-2100-ape-30-04-0442.pdf 
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(       )  desfavorável 

 

Por favor, escreva um comentário sintético final com suas sugestões/avaliação. 

Comentários finais:  

O Projeto tem potencial e pode contribuir positivamente para o conhecimento da aplicabilidade do Coaching 
na percepção e controle da satisfação no trabalho, e na tomada de decisões, visando uma vida melhor. Mas 
para atingir os objetivos propostos a Metadologia que será utilizada precisa ser apresentada, de forma mais 
detalhada. Tanto a abordagem qualitativa como a quantitativa podem ser aqui aplicadas, mas cada qual 
tem já bem estabelecida a forma como deve ser trabalhada e isso não ficou definido no Projeto. É fato 
relevante pois se essas medidas não forem bem estabelecidas a priori, poderá haver comprometimento da 
interpretação dos resultados, principalmente devido ao pequeno tamanho da amostra. A Hipótese de 
trabalho deve ser revista e colocada como uma afirmação. As referências estão muito exíguas 
recomendando-se uma complementação. Foram indicados alguns trabalhos que podem contribuir para a 
melhor elaboração do Projeto. 

 


