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Ementa: O Projeto de Pesquisa. A problematização e a definição do objeto de 

pesquisa. A escolha dos procedimentos metodológicos. Os impasses do pesquisador. 

Desafios éticos do pesquisador e os sujeitos da pesquisa.  

 

Objetivos Gerais: 

 

Avaliar o domínio do aluno sobre o seu projeto; 

Assegurar que todos os projetos do Programa de Pós-Graduação sejam implementados 

em consonância com as normas da ABNT; 

Concluir o projeto e submetê-lo ao fluxo de projetos de pesquisa estabelecido pela 

Coordenação de Pós-Graduação Stricto Sensu ; 

Verificar o andamento do projeto e as necessidades de ajustes; 

Viabilizar a finalização do projeto e a defesa da tese/dissertação dentro do prazo 

regimental,  

 

Procedimentos metodológicos: 

Considerando-se 15 sessões previstas, será adotada a seguinte sistemática: 

Os mestrandos e doutorandos que estarão preparando suas dissertações/teses  nesse 



ano e apresentando seus projetos no próximo semestre, tem como objetivo a 

exposição com as teorias, abordagens e os métodos utilizados em Ciência Política e nos 

Estudos Estratégicos, em forma de seminários; 

Além dos comentários da professora e dos demais colegas, será escolhido (a) um (a) 

comentador (a) para cada projeto entre os (as) alunos (as) matriculados no curso. A frequência 

aos seminários será controlada com rigidez, pois a participação nas discussões é o critério 

básico de avaliação. Os docentes apresentarão  seus projetos que sofrerão comentários 

pelos demais alunos e pela professora. Nesta fase os docentes poderão convidar 

professores do departamento e/ou seus orientadores para participarem deste 

momento; 

Uma semana antes da apresentação, cada aluno enviará ao professor da disciplina, e 

aos seus colegas, o texto por escrito de seu trabalho com o esquema analítico de sua 

exposição. 

 

Observação: Os seminários se propõem como uma ferramenta para auxiliar o 

desenvolvimento dos projetos, estimulando o debate e a troca de experiências entre 

alunos que buscam objetivos comuns. O professor da disciplina não interferirá, em 

hipótese alguma, na preparação dos projetos e dissertações que serão apresentados e 

defendidos sob a supervisão exclusiva de seus orientadores. 

Referências: A literatura está vinculada à dissertação/tese de cada docente e seguirá 

os programas de estudos dos respectivos núcleos em que o aluno estiver inserido. 

Avaliação: Trabalho individual, na forma de ensaio monográfico, com  tema  

pertinente a sua dissertação/tese a ser definido pelos alunos sob orientação da 

professora da disciplina. 

 


