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Programa de Disciplina 2020-1 – Estudos Continuados Emergenciais (ECE) 

TURMA 2 

Obs: Há duas turmas para a disciplina. Turma 1: Profa. Maria José Carneiro e Turma 2: Profa. Thereza 

Menezes. 

CÓDIGO: IH1532 
NOME DA DISCIPLINA: 

Seminário de Doutorado 

DIA e HORÁRIO: 

Quintas-feiras, 9h30 às 12h30 

PROFESSORA RESPONSÁVEL: 

Thereza Cristina Cardoso Menezes (Turma 2) 

 

CATEGORIA 

(    ) Obrigatória Mestrado                         ( x ) Obrigatória Doutorado 

(    ) Fundamental Mestrado                       (    ) Fundamental Doutorado 

(    ) Específicas de linha de pesquisa         (    ) Laboratórios de Pesquisa 

  

 

OBJETIVO DA DISCIPLINA:  

- Oferecer aos alunos elementos para a elaboração do projeto de tese. Explorar os elementos básicos de um 

projeto de pesquisa (tema, problema, hipótese, justificativa e metodologia), com um foco três questões 

essenciais: 1) O que se poderá conhecer com o resultado do projeto proposto que ainda se desconhece no 

atual  debate das Ciências Sociais? 2) Por que vale a pena ou é relevante pesquisar sobre isso? 3) Como 

saberemos que as conclusões são válidas? 

- Discutir a construção dos projetos de tese dos alunos a partir das interrogações acima mencionadas e 

orientadas por bibliografia e material auxiliar que será utilizado no curso. 

 

EMENTA: a construção do objeto e do problema da pesquisa, sua relevância, suas hipóteses e o quadro 

teórico e conceitual. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

- Construção do objeto: formulação e caracterização de um problema de pesquisa. 

-  Relevância, justificativa e viabilidade de uma pesquisa. 

- Quadro teórico e conceitual 

-  Procedimentos de coleta, organização e sistematização de dados (adaptações da pesquisa aos 

constrangimentos impostos pela pandemia). 

- Levantamento bibliográfico (revisão sistemática). 

- Construir e refutar hipóteses de pesquisa. 

- Diálogo entre literatura produzida sobre o tema e dados coletados;   

 

METODOLOGIA DAS AULAS: discussão de textos de caráter teórico-metodológico que explorem o 

processo de construção, intercalando com a discussão dos textos produzidos pelos alunos em torno de seu 

problema de tese. 

 

http://www.ufrrj.br/cpda/main/static.php?url=disciplinas.php#obrigatorias
http://www.ufrrj.br/cpda/main/static.php?url=disciplinas.php#obrigatorias
http://www.ufrrj.br/cpda/main/static.php?url=disciplinas.php#fundamentais
http://www.ufrrj.br/cpda/main/static.php?url=disciplinas.php#fundamentais
http://www.ufrrj.br/cpda/main/static.php?url=disciplinas.php#fundamentais
http://www.ufrrj.br/cpda/main/static.php?url=disciplinas.php#especificas
http://www.ufrrj.br/cpda/main/static.php?url=disciplinas.php#lab
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FORMA DE AVALIAÇÃO:  Este programa de curso destina-se ao acompanhamento e orientação de 

alunos de doutorado que devem obter no mínimo 75% de frequência. 

- Haverá duas avaliações: Uma avaliação da apresentação do projeto pelo aluno (pré-defesa do projeto) 

 e apresentação do texto do projeto reformulado a partir dos debates do curso.  

 

 

Cronograma e Dinâmica 

das aulas: 

Duração do Curso: 

20 de Agosto/2020 a 

26 de novembro/2020  

Aulas às quintas-feiras 

9h30 às 12h00 

(10 min de intervalo) 

 

Curso oferecido no formato de aulas remotas de duas horas e meia (que 

podem chegar até 3 horas, se necessário) 

O link da aula será disponibilizado 30 min antes da aula através de e-mail 

enviado pelo Sigaa. 

Haverá aulas teóricas com uso de textos e ou material auxiliar: primeira 

parte da aula (9h30 às 10h30 com exposição oral introdutória, buscando 

situar a temática da aula. Em seguida ocorrerá o debate de textos e/ou 

demais materiais auxiliares. 

As aulas terão como foco questões suscitadas pelos projetos de pesquisa dos 

alunos.   

Aulas Práticas:  apresentação de projetos dos alunos. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Uma vez que o objetivo desta disciplina é acompanhar a elaboração dos projetos e identificar os 

impasses metodológicos, a bibliografia aqui apresentada é apenas sugestiva. Outros títulos serão 

indicados tendo em vista o perfil da turma e das pesquisas individuais. 

 

Bibliografia Geral do curso 

 

BOURDIEU, Pierre. Razões Práticas (cap. 4: Espírito de Estado: gênese e estrutura do campo burocrático). 

Papirus: 1996 

BOURDIEU, P. “A ilusão biográfica”. In: FERREIRA, M., AMADO, J. Usos e abusos da história oral. Rio 

de Janeiro, FGV, 1996. 

BOURDIEU, P. 1997. Compreender. In: Bourdieu, P. (org.) A miséria do mundo. Petrópolis: Vozes. 

pp. 693-713. 

ECO, U. Interpretação e Superinterpretação. São Paulo: Martins Fontes, 1993. [Interpretação e história, 

pp.27-51; Superinterpretando textos, pp. 53-77;  Entre autor e texto, pp. 79-104] 

MALINOWSKI, B. Argonautas do Pacífico Ocidental. São Paulo, Abril Cultural, Pensadores, Ática, 

1976. 

MAGNANI, J. G. 1997. O velho e bom caderno de campo. Revista Sexta Feira, n.1, p. 8-12, maio 

1997. 

PEIRANO, Mariza. Etnografia não é método. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 20, n. 42, 

p. 377-391, jul./dez. 2014. Disponível em: 

http://www.marizapeirano.com.br/artigos/2014_etnografia_nao_e_metodo.pd 
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POLLAK, M. Memória e Identidade Social, Estudos Históricos, 10, 1992. 

 

 

Material Auxiliar para consulta e debate ( será complementado adiante) 

 

RODRIGUES, Cristiano. Como publicar um artigo acadêmico? Blog DADOS, 2020 [published 

11 July 2020]. Available from: http://dados.iesp.uerj.br/como-publicar-um-artigo/ 

 

Precisamos Falar sobre Vaidade da Vida Acadêmica 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/precisamos-falar-sobre-a-vaidade-na-vidaacademica/ 

  

Saúde Mental na Academia 

https://theintercept.com/2019/10/14/guerra-universidades-piora-saude-mental/ 

 

FILHO, M.A. (2019). Escrita acadêmica, uma prática estratégica. Jornal da UNICAMP. 

Disponível em:  

https://www.unicamp.br/unicamp/ju/noticias/2019/08/12/escrita-academica-uma-pratica-est 

rategica 

 

FRAGOSO, S, RECUERO, R., AMARAL, A. Métodos de Pesquisa para Internet. Porto Alegre: Ed 

Sulina, 2011. 

 

WITTER, G. Ética e autoria na produção textual científica. Revista Inf. Inf., Londrina, v. 15, n. 

esp, p. 131 - 144, 2010. 

 

Vídeo Tutorial sobre o Mendeley: https://www.youtube.com/watch?v=_FkGlvPg4go 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_FkGlvPg4go

