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1) Ementa –Metodologia, análise, discussão e orientação para o desenvolvimento de 

dissertações para os mestrandos.Sessões dedicadas à apresentação, debates, troca de idéiase 

análise entre professor e alunos sobre os projetos de dissertação em andamento. 

 

2) Objetivos e meios – O objetivo dessa disciplina é introduzir os mestrandos na 

pesquisa e elaboração de dissertação aplicando metodologia e abordagens pertinentes. A 

disciplina oferece inicialmente uma abordagem sobre pesquisa, sob a estruturação de 

dissertação e sua importância. O enfoque é teórico e conceitual, podendo ser utilizados 

exemplos empíricos. A disciplina oferece orientação e suporte às pesquisas para a 
dissertação dos mestrandos. A disciplina será oferecida, basicamente, através de 
seminários com a participação intensiva e extensiva do professor responsável pela 
disciplina e mestrandos. Os seminários se propõem como uma ferramenta para 
auxiliar o desenvolvimento dos projetos, estimulando o debate e a troca de 
experiências entre alunos que buscam objetivos comuns. O professor da disciplina 
não interferirá, em hipótese alguma, na preparação dos projetos que serão 
apresentados e defendidos sob a supervisão exclusiva de seus orientadores. 
 

3) Organização: 
3.1 - Considerando-se 15 sessões previstas, será adotada a seguinte sistemática: 

Planejado para o 3º semestre de mestrandos que estarão preparando suas dissertações nesse 

ano e, apresentando seus projetos no primeiro semestre, tem como objetivo a exposição 

com as teorias, abordagens e os métodos utilizados em Ciência Política e nos Estudos 

Estratégicos. Assim, os participantes estudarão como deve ser elaborada uma dissertação, 

como deve ser estruturada, como devem pesquisar, e farão apresentação de suas 

monografias que sofrerão comentários e análises pelos demais alunos e professores. 
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Procura, enfim, familiarizar os alunos com como fazer ciência política e estudos 

estratégicos. 

3.2- Uma semana antes da apresentação, cada aluno enviará ao professor da disciplina, e 

aos seus colegas, o texto por escrito de seu trabalho com o esquema analítico de sua 

exposição. 

 

4) Critério de aferição: A nota final será auferida pela média da nota da apresentação dos 

trabalhos nos seminários (NS) somada a nota de desempenho em aula (ND) pelo 

mestrando. 

NF= NS + ND/2 
 
5)- Bibliografia para Redação de Textos:  
A literatura está vinculada à tese de cada mestrando. Mas se sugere os seguintes livros e 

documentos que podem ajudar na redação dos textos: 

Azevedo, Israel Belo - O Prazer da Produção Científica (São Paulo, Hagnos, 1995, 2001, 

capítulo 7, "Manual Sucinto de Redação de Textos Científicos", pp. 101/140).  

Bianchett, L. e Machado, Ana Maria (organizadores) Bússola do escrever. Desafios e 

estratégias na orientação de teses e dissertações S. Paulo, Cortez e Ed. da UFSC, 2002. 

Booth, C, Colomb G. e Wiliams, J A - Arte da Pesquisa S. Paulo, Martins Fontes, 2000. 

Brito, José Domingos  (org.) - Por que escrevo? S. Paulo, Escrituras, 1999. 

Eco, Humberto - Como se faz uma tese São Paulo, Perspectiva, 1983. 

Foucault, Michel - O que é um autor? Rio de Janeiro, Passagens, 1992. 

Santos, Boaventura de Souza - Um discurso sobre a Ciência Porto, Edições 

Afrontamento, 1999 , 11a edição. 

Wright Mills, C - A Imaginação Sociológica Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1969 

(Apêndice) 

Luiz Pedone, etall, Roteiro para a elaboração de trabalhos de pós-graduação. UnB. Mimeo. 

 

 


