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DISCIPLINA 

TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS HUMANAS I: 

Seminário de Orientação para doutorandos: a disciplina elegerá textos de base para os diferentes temas 

das teses dos participantes, que serão discutidos coletivamente, com ênfase nos métodos a serem 

utilizados.  

Restrita a orientandos de doutorado. 

EMENTA E PROGRAMA DETALHADOS: 

A disciplina utilizará textos de base dentro do campo temático de cada participantes que servirão de 

disparadores de debates teórico-metodológicos sobre cada tema, os problemas e os métodos de pesquisa 

utilizados em cada caso, seus alcances, suas limitações. É esperado que ao final da disciplina, os 

participantes 1) tenham mapeado e estudado em detalhes a inserção de determinantes como gênero, etnia, 

classe e outros marcadores, como balizas para o estudo de seu problema de pesquisa; 2) que conheçam e 

debatam alguns dos diferentes objetos e posições teóricas em seu campo de estudo, e as diferentes 

metodologias que se apresentam para abordá-las; 3) que sejam capazes de desenhar, com base nas pesquisas 

analisadas na disciplina, um método para abordar o problema de pesquisa de sua tese; 4) que articulem o 

propósito de sua tese com algum resultado objetivo que seja útil para o campo no qual o tema se insere. 

Esses objetivos serão utilizados como parâmetro para a avaliação continuada dos participantes, por meio de 

fichamentos críticos dos textos, apresentações dos textos e outras estratégias. 
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TIPO DE AVALIAÇÃO: Trabalho escrito, participação, apresentação de textos na disciplina.  
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