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Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ.
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA - IMS

Rua São Francisco Xavier - 524 - 7ª andar / blocos D e E
Maracanã - Rio de Janeiro - RJ - BRASIL - 20550-013

Telefone 55 (21) 2334-0235
Email secretaria@ims.uerj.br

DISCIPLINA

IMS038275 - Tópicos Especiais em Ciências Humanas e Saúde I (DO CHS)
Classificação: Eletiva
Carga horária: 45
Créditos: 3

TURMA

Número: 002
Professor(es):

ROGERIO LOPES AZIZE
Tema: Seminário de Orientação e Pesquisa para doutorandos 2023/1
Local: IMS/UERJ
Vagas: 7
Período: 17/03/2023 até 07/07/2023
Horário: sexta-feira - 09:00 hs até 12:00 hs

JUSTIFICATIVA

Acompanhar orientandos de doutoradono desenho da pesquisa a ser realizada, na formulação do
projeto de tese, além do levantamento, leitura conjunta e análise da bibliografia pertinente. Trata-se
ainda de um espaço para apresentação e debate dos resultados parciais da pesquisa através de relatórios.
OBJETIVOS

A disciplina tem como objetivo acompanhar orientandos de doutoradono desenho da pesquisa a ser
realizada, na formulação do projeto de tese, além do levantamento, leitura conjunta e análise da
bibliografia pertinente.
PRÉ-REQUISITOS

não se aplica

TÓPICOS PROGRAMA

A disciplina será organizada em 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 pertinente e recente no campo das ciências sociais e humanas em saúde.
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Press, 2015.
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S. SISMONDO, S.; GREENE, J. A. (org.). The Pharmaceutical Studies Reader.
Oxford, UK: Oxford Univ. Press, 2015

 
SANABRIA, E. Le médicament, un objet evanescent: essai sur la fabrication et

la consommation des substances pharmaceutiques. Tech. Cult., [s.l.], v. 52-53,
p. 168-189, 2009.

AVALIAÇÃO

Avanços na pesquisa de doutorado, no projeto e na redação da tese.

OBSERVAÇÃO

Restrita a orientandas e orientandos de doutorado. A bibliografia do curso pode ser adaptada em função dos temas de pesquisa de novos
orientandos
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