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DISCIPLINA 

Seminário de orientação e pesquisa 2020/2 - restrito a orientandxs (Doutorado) 

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 
tese. 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. Trata-se ainda de um 
espaço para apresentação e debate dos resultados parciais das pesquisas através de relatórios; e atualização bibliográfica, acompanhando livros 
e artigos de publicação recente. 
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TIPO DE AVALIAÇÃO:     Avanços no projeto de tese e na pesquisa de doutorado; presença e participação nas discussões em sala de aula 
(respeitando o modelo remoto previsto para este semestre). 

 


