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EMENTA

Atividade durante a qual o doutorando elabora o seu projeto de pesquisa, sob a orientação de um

professor, escolhido entre os credenciados para o ensino da Pós-Graduação em nível de doutorado.

No  final  da  atividade  o  aluno  deverá  ter  concluído  o  Projeto  de  Tese,  a  ser  encaminhado  ao

Colegiado do Curso para o Exame de Qualificação. 

OBJETIVO

Discutir as propostas de tese inicialmente apresentadas na seleção para o doutorado, dando ênfase

principalmente à definição do problema, ao estudo da teoria, visando operacioná-lo e iluminá-lo

e a escolha da metodologia ajustada à natureza do problema.

AVALIAÇÃO

A primeira apresentação do aluno será seguida das reações do professor-coordenador, do professor-

orientador e de um ou dois colegas, a partir de um texto previamente entregue. Base das críticas,

observações,  sugestões,  comentários e  reações apresentadas,  o aluno fará a  devida integração e

produzirá até o final do semestre um segundo texto refundido onde ficará claro e evidente o que

acrescentou com o seminário durante o semestre. A apresentação final constará do problema, quadro

teórico e metodologia.
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Específica para cada aluno.
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