
Seminário de Tese em Sociologia 2022.2

Prof. Luiz Augusto Campos

Horário: 16h – 19h

Consultas: A combinar com o professor

Ementa

O objetivo do curso é contribuir para a produção de capítulos da tese de alunos e

alunas matriculados no programa de doutorado em Sociologia do IESP-UERJ.

Portanto, é uma condição para cursar a disciplina apresentar, no seu início, ao

menos um capítulo com escrita avançada, ainda que não finalizada. Estudantes

com mais de um capítulo rascunhado são incentivados a apresentá-los em conjunto.

Não serão aceitos estudantes que tenham apenas os projetos de pesquisa finalizados.

O curso será dividido em duas rodadas. Na primeira, os estudantes apresentarão em

cada um dos encontros seus capítulos e receberão sugestões e críticas de todos os

demais colegas. Na segunda, aqueles que apresentaram na primeira rodada retomam

as apresentações com versões revisadas e/ou complementadas de seus textos.

Estudante parecerista

Todos os estudantes que não forem palestrantes na respectiva aula de verão

comentar os textos dos estudantes palestrantes após leitura criteriosa. Estudantes

que não puderem estar presentes em algum encontro por motivo de força maior,

devem enviar seus comentários por escrito. Incentiva-se que o mesmo seja feito por

todos e todas depois do encontro.
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Estudante palestrante

Conforme escala montada em conjunto na primeira aula, o estudante palestrante

deve enviar até 4 dias antes de sua apresentação um dossiê contendo, no mínimo, os

seguintes itens:

1. Resumo expandido provisório da tese em no máximo meia lauda,

contendo uma ou duas  frases sobre cada um dos itens abaixo:

○ Contexto: o problema social e acadêmico que é pano de fundo da sua

pesquisa.

○ Literatura especializada: o que a bibliografia especializada diz

sobre esse problema.

○ Lacuna: principal lacuna ou incompletude dessa bibliografia e que sua

pesquisa pretende preencher.

○ Pergunta: uma frase (encerrada com uma interrogação) que defina o

interesse de pesquisa e como a lacuna será preenchida.

○ Justificativa: por que responder essa pergunta de é relevante

acadêmica e/ou politicamente.

○ Metodologia: como se pretende fazer a pesquisa e quais técnicas se

pretende empregar.

○ Resultados preliminares: as evidências coletadas até o presente

momento.

○ Conclusões preliminares: quais interpretações preliminares podem

ser feitas a partir desses resultados.

2. Introdução provisória da tese

3. Sumário provisório da tese

4. Cronograma detalhado de execução da pesquisa e redação dos capítulos da

tese, levando em conta o mínimo de páginas a ser entregue à SPG.

5. Um ou mais Capítulos, com no mínimo de 10 pág., que podem consistir em:

○ Um exercício analítico da tese;

○ Um balanço bibliográfico do tema;

○ Um excurso metodológico da pesquisa.
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Cronograma

Primeira rodada

17/8: Abertura do curso, definição da escala de apresentações

24/8: não haverá aula (Seminário Discente do IESP-UERJ)

31/8: Encontro 1

7/9: não haverá aula (feriado)

14/9: Encontro 2

21/9: Encontro 3

28/9: Encontro 4

5/10: Encontro 5

12/10: não haverá aula (feriado)

19/10: não haverá aula (Seminário Serrapilheira)

Segunda rodada

26/10: Encontro 6

2/11: não haverá aula (feriado)

9/11: Encontro 7

14/11: Encontro 8 (reposição)

16/11: Encontro 9

23/11: Encontro 10

7/12: não averá aula (Encontro do ALARI-Harvard)
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