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Ementa: O seminário tem por objetivo qualificar a produção de pesquisas em Sociologia 
através da discussão fundamentada dos principais procedimentos relacionados à elaboração 
de teses e de dissertações. As sessões privilegiarão reflexões com base nas temáticas e nos 
problemas de pesquisa apresentados pelo conjunto de aluno/as. A partir daí serão abordadas 
questões relativas à lógica de construção do objeto, à operacionalização da pesquisa, a 
metodologias e uso de fontes, estratégias de apresentação dos dados e elementos 
epistemológicos. 
 
Dinâmica do Seminário:  
1) Exposição de problemáticas individuais de pesquisa pelos alunos, seguida de discussão 
conduzida por dois comentaristas previamente indicados; 
2) Leitura e discussão de projetos de pesquisa; 
3) Elaboração do texto final do Projeto de Pesquisa para Qualificação. 
 
METODOLOGIA: 
1. Momento de discussão síncrona: As duas primeiras semanas serão dedicadas a análise de 

textos. Para isso, durante o horário da disciplina, a professora abrirá uma sala através de sistema 
de reuniões online a ser divulgado pelos emails dos aluno(a)s. Nas duas primeiras semanas 
háverá apresentação do conteúdo pela professora seguido por debate no chat com todas/os 
estudantes presentes. Posteriormente, cada discente deverá apresentar, em data a ser marcada, o 
seu projeto de pesquisa (este deverá ser enviado com antecedencia para todo(a)s os participantes 
da disciplina). Cada aluno(a) deverá convidar um(a) colega do curso e outro parecerista externo 
ao curso para participar do debate do projeto. 

2. Momento assíncrono: Leituras e outros materiais didáticos  
3. O registrio da frequencia será realizada com base na avaliação das atividades assincrónicas 

e na participação no chat A frequência das atividades assíncronas será garantida pela postagem 
no Moodle  A frequência nas atividades síncronas será garantida pela entrada na sala do 
meet.jit.si, no dia da atividade. Nas duas atividades espera-se frequência de, pelo menos, 75%. 
 

 
CARGA HORARIA: 72 h (4 créditos) 
Atividades síncronas: 50 horas-aula 
Atividades assíncronas: 22 horas-aula 
Horário das atividades síncronas: 2afeiras - das 14h às 18h - plataforma meet.jit.si. 



Acesso às atividades assíncronas: através dos emails dos participantes do curso e google drive 
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