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Programa: Este seminário organizar-se-á em torno da discussão e reformulação dos

projetos de Pesquisa dos doutorandos ingressantes. O objetivo é aprimorar os

projetos no que concerne aos seus referenciais teóricos e metodológicos,

consolidando e refinando o problema de pesquisa elaborado. Trataremos de

questões que dizem respeito às pesquisas no campo das ciências sociais, tais como:

objetividade e subjetividade na pesquisa, a agência e a ética na pesquisa, a

delimitação da unidade de análise e os limites da observação e da investigação. A

bibliografia será complementada a partir das discussões de cada projeto.
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