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Programa de Pós-Graduação em Ciência Política

CP077P – Seminário de Dissertação de Mestrado / CP014P – Seminário de Tese

Docente responsável: Frederico de Almeida

Objetivo: Os Seminários de Dissertação e Tese têm por objetivo auxiliar os(as) estudantes em fase

intermediária (pré-qualificação) de seus cursos de Mestrado e Doutorado no desenvolvimento de

projetos, textos intermediários (resumos, papers) e textos de qualificação. Embora questões teóricas e

metodológicas venham a ser enfrentadas na disciplina, será privilegiado o trabalho de produção escrita:

uma vez que o debate teórico-metodológico das pesquisas individuais já se encontra em grande medida

enfrentado nas disciplinas anteriores de Metodologia de Pesquisa e na relação com os(as)

orientadores(as), pretende-se enfatizar o compartilhamento de projetos, de experiências e dificuldades

de escrita, a discussão coletiva de textos produzidos pelos(as) estudantes, e as dimensões artesanais do

trabalho de redação científica – incluindo aí a reflexão sobre seus contextos sociais e institucionais, e a

incidência de normas formais e informais de produção acadêmica.

Aula 1 – Apresentação do curso e dos participantes

• Apresentação do curso, objetivos, formato, regras de participação e avaliação

• Dinâmica: apresentação dos projetos individuais, estado atual do trabalho e principais

desafios/dificuldades

• Tarefas para a aula seguinte:

o Ver site Como eu escrevo?

Aula 2 – Truques da escrita: rotina pessoal e organização social do trabalho acadêmico

• Dinâmica: como eu escrevo?

• Debate sobre texto: Becker, Truques da escrita, cap. 1.

• Debate sobre texto: Mills, A imaginação sociológica, Apêndice: Do artesanato intelectual.

• Divisão das duplas (apresentação/comentários) e das datas de apresentação

• Tarefas para a aula seguinte:

o Escolher autor e texto de sua área de pesquisa que serve de inspiração/modelo de

escrita

o Redigir resumo expandido e enviar para o professor e para cada colega comentador

Aula 3 – Persona acadêmica, habitus acadêmico e normas formais e informais de redação científica

• Dinâmica: autores e textos de inspiração

• Debate sobre texto: Becker, Truques da escrita, cap. 2

• Debate sobre texto: Bourdieu, Homo academicus, cap. 1

• Tarefas para a aula seguinte:

o Redigir resumo expandido e enviar para o professor e para cada colega comentador

Aula 4 – Lendo e editando o trabalho dos outros

• Debate sobre texto: Becker, Truques da escrita, cap. 3

• Debate sobre texto: Porto e Gurgel, Sugestão de roteiro para avaliação de um artigo científico.

• Dinâmica: leitura, revisão e comentários dos resumos expandidos.
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Aulas 5 a 8 – Apresentação e debates de projetos/textos em desenvolvimento

Aula 9 – Avaliação coletiva do curso e dos projetos em desenvolvimento

Aulas 10 a 14 – Apresentação e debates de projetos/textos em desenvolvimento

Aula 15 – Encerramento e avaliação coletiva do curso

Avaliação de desempenho: A nota final do curso será composta de nota de participação (25%), nota de

avaliação de projeto/textos em desenvolvimento entregue no dia da apresentação (25%) e nota de

avaliação do esboço de qualificação/plano de trabalho, a ser entregue até o dia 15/7, conforme

orientações específicas a serem fornecidas oportunamente (50%).
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