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1) Ementa – Concepção de projetos nas Ciências Humanas e Sociais. Particularidades da 
pesquisa em relações internacionais, estudos estratégicos, políticas de defesa e sobre os 
aparelhos militares. Pesquisas empíricas e teóricas. Diferenciação entre temas e objetos. 
Delimitação do objeto: processo decorrente do domínio paulatino da literatura 
especializada, do trabalho empírico e da reflexão sistemática. Formulação de questões 
norteadoras e de questões conexas. Apresentação das justificativas para o estudo. 
Procedimentos para a avaliação da literatura especializada e correlata. Escolha dos 
referenciais teóricos e das opções metodológicas. Contextualização, cortes cronológicos, 
crítica das fontes e organização de dados. Apresentação do texto acadêmico. 
 
2) Objetivos e meios – O principal objetivo é o auxílio aos alunos no amadurecimento e 
desenvolvimento de suas dissertações. Os trabalhos compreenderão inicialmente aulas 
expositivas seguidas de debate. Em seguida, todos serão convidados a apresentar seus 
projetos e a refletir sobre os desafios comuns e particulares.  
 
3) Avaliação: Para a avaliação de rendimento, o aluno apresentará o resumo de seu próprio 
projeto e comentários escritos e orais sobre a concepção de projetos de seus colegas 
discriminando pontualmente: o objeto, a justificativa, a avaliação da literatura, os 
referenciais teóricos, os procedimentos metodológicos e a concepção dos capítulos. Serão 
observadas a capacidade reflexiva, a criatividade e a clareza na exposição de idéias. 
 
4) Programa: 
 - Apresentação do professor e dos alunos. Esclarecimentos sobre o programa e a 
sistemática de trabalho. 
 - Problemas e desafios no processo de delimitação do objeto. A construção da justificativa. 
Pressupostos, hipóteses, opções teóricas e metodológicas. Avaliação da literatura.    
- Apresentação dos projetos dos alunos. Comentários sobre os projetos apresentados. 
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Manuel Domingos Neto coordena o grupo de pesquisa Observatório das Nacionalidades e 
é editor da revista “Tensões Mundiais”.  
E-mail: mdomingosneto@yahoo.com.br. Fones: 3397.0018 e 8286.3334. 
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