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ESCOLA DE GUERRA NAVAL 

SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS MARÍTIMOS 

 
 

PROGRAMA DA DISCIPLINA 

DISCIPLINA: SEMINÁRIOS DOUTORAIS 1 

LINHA DE PESQUISA: I, II e III (obrigatória)  

CÓDIGO: CARGA HORÁRIA: 45 horas 

CRÉDITOS – 03 (três) 

PROFESSORES: MARCELO M. VALENÇA (LP 1), RAFAEL ZELESCO BARRETTO (LP 2) e THAUAN 
SANTOS (LP 3) 

OFERECIDA EM: 1º SEMESTRE 2021 ATUALIZADO EM: 16FEV2021 

 

1. OBJETIVO 

A disciplina visa acompanhar a pesquisa individual dos doutorandos, oferecendo contribuições em 
termos de metodologia, subsídios e questionamentos de forma a enriquecer o processo de 
orientação do discente e sua interação com seus colegas e o Programa. Ao final da disciplina, o 
aluno será capaz de (i) articular seus objetivos de pesquisa e guiar-se por eles na elaboração da 
tese; (ii) diferenciar e aplicar as metodologias mais adequadas para sua proposta; e (iii) praticar 
de forma autônoma atividades acadêmicas além do processo de pesquisa individual. 

 

2. EMENTA 

Projeto de pesquisa. Método e metodologia. Pesquisa doutoral e produtos finais. 

 

3. CRONOGRAMA GERAL 

MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO 

 7 – Até 23h59 – 
Envio da síntese 
da apresentação 

 2 – 9h às 12h – 
Data reserva 

para Encontro 2 

7 – 9h às 12h –  
Data reserva para 

Encontro 3 

 14 – 9h às 12h – 
Encontro 1 

   

 20 – 9h às 12h – 
Data reserva 

para Encontro 1 

26 – 9h às 12h – 
Encontro 2 

23 – Até 23h59 – 
Entrega do 

trabalho escrito 

 

   30 – 9h às 12h –  
Encontro 3 
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4. METODOLOGIA DAS AULAS  

 

1) A disciplina consistirá de 3 encontros, mediados por um professor de cada linha de pesquisa. Os 
professores encarregados no presente semestre estão relacionados no início deste Programa. 

2) A depender do número de inscritos e a critério exclusivo dos professores, os alunos de uma ou 
mais linhas de pesquisa podem ser alocados, mediante aviso prévio, nas datas reserva previstas 
no cronograma. Neste caso, o professor da respectiva linha de pesquisa participará do encontro 
com os alunos correspondentes. 

3) Previamente ao primeiro encontro, na data estipulada no cronograma, cada discente deverá 
enviar uma síntese, em não mais de 2 páginas, sobre a apresentação que realizará. A síntese deve 
ser enviada, por e-mail, aos três professores responsáveis pela disciplina. 

4) O primeiro encontro consistirá de uma apresentação, por parte de cada aluno, de seu projeto de 
pesquisa, com especial atenção aos objetivos, ao método previsto e ao produto final esperado. 
Cada apresentação será objeto de debate mediado pelos docentes. Ao final do encontro, cada 
discente receberá a proposta de seu trabalho da disciplina “Seminários Doutorais”, a ser entregue 
na data prevista no cronograma.  

5) O segundo encontro é opcional, devendo os discentes interessados manifestar seu interesse, por 
e-mail, até 3 dias antes da data prevista no cronograma. 

6) No segundo encontro, os discentes poderão apresentar o progresso do trabalho final da disciplina 
e eventuais dúvidas e dificuldades, e discuti-las com os professores. 

7) Previamente ao terceiro encontro, na data estipulada no cronograma, o trabalho proposto deve 
ser enviado por e-mail aos três professores responsáveis pela disciplina. 

8) O terceiro encontro consistirá de uma apresentação, por parte de cada aluno, do trabalho 
proposto para a disciplina, bem como sua relação com seu projeto de pesquisa e com a realização 
desta até o momento. 

9) Os encontros serão realizados na modalidade virtual. 

10) As demais questões devem ser observadas à luz do Regulamento do PPGEM.  

5. AVALIAÇÃO, CRITÉRIOS E PRAZOS 

 

I - TRABALHO FINAL: 
O conceito final corresponderá a um trabalho escrito, cuja proposta, individualizada, será 
comunicada a cada aluno ao final do primeiro encontro do curso. O trabalho poderá consistir no 
desenvolvimento de alguma parte do projeto de pesquisa, na inserção de bibliografia específica no 
projeto de pesquisa ou na resolução de algum problema tópico levantado durante os debates do 
primeiro encontro. 
Limites de páginas dependerão da natureza do trabalho e serão, quando oportuno, comunicados em 
cada caso. 
 
II - ATRIBUIÇÃO DA NOTA: 
Os conceitos são: A – Excelente; B – Muito Bom; C – Bom; D – Deficiente e E – Reprovado. 
O conceito “D”, se atribuído como conceito final, exigirá uma nova avaliação, mediante trabalho a ser 
combinado com os professores. A nota “E” acarreta na reprovação do aluno. 
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6. RECOMENDAÇÕES GERAIS  
 

1) Leve em conta que esta disciplina possui carga de trabalho médio, considerando o nível de pós-
graduação. Você precisará de tempo para refletir sobre seu projeto de pesquisa, aprimorá-lo e 
preparar seu trabalho final. 

2) O terceiro encontro girará em torno da apresentação e discussão dos trabalhos finais. Desta 
forma, é imprescindível a entrega prévia dos mesmos. Isto significa que não há possibilidade de 
prorrogação de prazo para a entrega do trabalho escrito. 

3) O objetivo da disciplina é colaborar para que vocês assumam sua pesquisa de doutorado como 
própria, refletindo autonomamente sobre seu propósito, objeto, objetivo e método. A disciplina 
não pretende substituir sua relação com o orientador, que deve continuar sendo ouvido por vocês 
em todos os momentos da pesquisa. Da mesma forma, nós professores evitaremos avaliar o 
conteúdo do seu trabalho. O que nos interessa é a organização do raciocínio de pesquisa. 

4) De acordo com o Regulamento do PPGEM, serão considerados reprovados os discentes que 
faltarem a mais de 25% das atividades da disciplina, o que corresponde a qualquer um dos 
encontros obrigatórios. A falta a um encontro obrigatório não é compensada pela participação no 
encontro opcional. 

5) A evolução da atual situação de pandemia pode exigir adaptações no formato do curso. Estas 
serão comunicadas a vocês com antecedência e, dentro do possível, debatidas com a turma 
visando causar o mínimo de transtorno.  

 
7. CONTATO DOS PROFESSORES 
Marcelo M. Valença – marcelo.valenca@marinha.mil.br 
Rafael Zelesco Barretto – rafael.zelesco@marinha.mil.br 
Thauan Santos – thauan.santos@marinha.mil.br  


