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DISCIPLINA 

Seminário de orientação e pesquisa 2020/1 - restrito a orientandxs (Mestrado) 

EMENTA E PROGRAMA DETALHADOS: 

 

A disciplina tem como objetivo acompanhar orientandas e orientandos no desenho da pesquisa a ser realizada e na formulação do projeto de 

dissertação. A bibliografia terá dois eixos: textos clássicos que funcionam como uma base teórico-metodológica no campo das ciências sociais 

e humanas em saúde; e textos contemporâneos, relacionados mais diretamente às pesquisas com orientação em andamento, que visam oferecer 

um panorama do que há de mais recente no campo das ciências sociais e humanas em saúde. Trata-se ainda de um espaço para apresentação e 

debate dos resultados parciais da pesquisa através de relatórios.  

BIBLIOGRAFIA INDICADA: 

 

CASTRO, Rosana; ENGEL, Cíntia; MARTINS, Raysa. (orgs.) Antropologias, saúde e contextos de crise. 

Brasília: Sobrescrita, 2018. 

FLECK, Ludwik. Genesis and development of a scientific fact. Chicago and London: The University of 

Chicago Press, 1979 [1935]. 

 

LABATE, Beatriz; POLICARPO, Frederico (orgs.) Drogas: perspectivas em ciências humanas. Rio de 

Janeiro: Gramma, Terceiro Nome, NEIP, 2018. 

MALUF, Sônia Weidner; SILVA, Érica Quinaglia. (orgs.) Estado, políticas e agenciamentos sociais em 

saúde: etnografias comparadas. Florianópolis: Editora da UFSC, 2018. 

 

MOL, Annemarie. The body multiple: ontology in medical practice. Duham and London: Duke University 

Press, 2005. 196 p. 

ROSE, Nikolas. A política da própria vida: biomedicina, poder e subjetividade no século XXI. São Paulo: 

Paulus, 2013. 

SAGUY, Abigail C. What’s wrong with fat? New York: Oxford University Press 2013. 

SILVA, Cristina Dias da; GUIMARÃES, Sílvia. Antropologia e saúde: diálogos indisciplinados. Rio de 

Janeiro/Juiz de Fora: UFJF, 2017. 
 



 

Nota: O programa de leitura será discutido no início e ao longo da disciplina, levando em conta a possível entrada de novxs orientandxs 

de mestrado. 

TIPO DE AVALIAÇÃO:     Avanços no projeto de dissertação e na pesquisa de mestrado; presença e participação nas discussões em sala de aula. 

 


