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Essa disciplina ocorrerá por meio de workshops, nos quais são construídos e apresentados 
esboços de capítulos ou textos em processo de escrita relacionados à pesquisa em curso para a 
tese. A atividade é obrigatória para estudantes do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Sociais em fase de submissão de relatórios de qualificação, e tem por propósito acompanhar e 
apoiar o processo de desenvolvimento das pesquisas de doutorado da Linha de Estudos de 
Gênero e oferecer ocasião de troca de conhecimentos e partilha de sugestões. A disciplina é 
conduzida a partir de encontros para discussão e acompanhamento de atividades práticas de 
pesquisa e de escrita que serão desenvolvidas a apresentadas em workshop final com 
professoras/es e colegas especialmente convidadas/os a debater cada um dos papers 
desenvolvidos ao longo do semestre. Nesse Seminário de Teses, as sessões de discussão serão 
montadas a partir dos papers elaborados, que serão debatidos por todos, mas inicialmente 
comentados por dois debatedores. Os debatedores terão 15 minutos para fazerem seus 
comentários, em seguida o debate será aberto para o público, e na sequência 10 minutos para 
resposta/fechamento do debate. Segue posteriormente a proposta de programação e, em 
anexo, todos os textos que serão discutidos. 
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