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Ementa: Disciplina a ser estruturada e desenvolvida tendo em vista subsidiar o processo de maturação 

e implementação dos projetos de dissertação e da tese conduzidos dentro da área de Sociologia As 

opções bibliográficas deverão se ajustar às demandas específicas colocadas pelos mestrandos e 

doutorandos em diferentes etapas de suas trajetórias de pesquisa.  

 

 

Objetivo Geral: 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.  

 

Objetivos específicos: 

- Apresentação da estrutura básica de um projeto de pesquisa na pós-graduação; 

- Debate acerca dos projetos de pesquisa apresentados pelos estudantes; 

- Preparação dos projetos para seu exame de qualificação; 

 

Metodologia das aulas: 

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.  

 

Avaliação final: 

Os estudantes deverão postar uma versão melhorada do projeto de pesquisa original após a realização 

dos debates em sala de aula, essa versão final será avaliada comparativamente com o projeto de 

ingresso no PPGSP. 
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