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SEMINÁRIOS DE DOUTORADO
PPGEM0036 – SEMINÁRIO DE PESQUISA I – 01 CR – 15h
Ementa: Promove o refinamento e aperfeiçoamento do projeto de tese centrado nos
aportes teórico-metodológicos que lhes dão base, articulando-o com o interesse da
Linha de Pesquisa em que se vincula o pós-graduando. Propicia o avanço do doutorando
no processo de elaboração da tese. Subsidia a elaboração do texto a ser apresentado no
Seminário de Formação Doutoral I.
PPGEM0037 – SEMINÁRIO DE PESQUISA II – 01 CR – 15h
Ementa: Examina o estágio de progressão da tese, à luz das sugestões e contribuições
apresentadas no Seminário de Pesquisa I. Aprofunda as discussões teóricometodológicas para a apreensão e construção das questões de pesquisa, da
problematização e da proposta metodológica. Avalia a produção da tese e sua estrutura
inicial.
PPGEM0038 – SEMINÁRIO DE PESQUISA III – 01 CR – 15h
Ementa: Aprofunda a discussão da base teórica e metodológica considerando as
necessidades das teses em desenvolvimento. Discute os recursos adotados para a
consolidação dos procedimentos metodológicos que norteiam a análise do objeto de
estudo das teses. Fornece elementos para o avanço da tese a ser apresentada no
Seminário de Formação Doutoral I. Avalia a trajetória e consistência da produção
acadêmica do discente no doutorado.
PPGEM0039 – SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOUTORAL I – 02 CR – 30h
Ementa: Avalia o texto inicial das teses, na sua concepção, focalizando a atenção ao
objeto de estudo, problemática, objetivos, definições teóricas-metodológicas. Subsidia a
sistemática de orientação e ajusta elementos para a construção do documento a ser
submetido ao Seminário de Formação Doutoral II.
PPGEM0040 – SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOUTORAL II– 02 CR – 30h
Ementa: Avalia o texto-tese do doutorando, especialmente as relações de
correspondência entre o objeto de estudo proposto, o aporte teórico-metodológico e
técnico adotado, sua estrutura, em fase semi-conclusiva. Apresenta elementos de
avaliação e qualificação do texto tese, sugerindo e recomendando mudanças e/ou
alterações ao citado texto.

