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1. OBJETIVO 

2. EMENTA 

4. METODOLOGIA DAS AULAS 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DA DISCIPLINA 

DISCIPLINA: SEMINÁRIOS DOUTORAIS 1 

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

CÓDIGO: PPGEM-D-01 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 2022 ATUALIZADO EM: 17JAN2022 

 

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; e (ii) diferenciar e aplicar as metodologias mais adequadas para sua proposta. 

 
 

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

 

3. CRONOGRAMA GERAL 

MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO  

21 – 14h às 17h 
– Encontro 1 

  6 – 14h às 17h – 
Encontro 2 

 

 
 
 
 

 

 

1) A disciplina consistirá de2 encontros, mediados por um professor de cada linha de pesquisa. Os 
professores encarregados no presente semestre estão relacionados no início deste Programa. 

ESCOLA DE GUERRA NAVAL 
SUPERINTENDENCIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS MARÍTIMOS 
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6. AVALIAÇÃO, CRITÉRIOS E PRAZOS 

2) O primeiro encontro consistirá de uma breve apresentação, por parte de cada aluno, de sua 
pesquisa doutoral, com especial atenção ao projeto, objetivos, método previsto, produto final 
esperado e progressos e dificuldades encontradas. 

3) Ao final do primeiro encontro, os discentes receberão tarefas específicas para realizar durante o 
semestre. Estas consistem na leitura de textos selecionados e na reflexão sobre sua correlação 
com a pesquisa doutoral própria. 

4) O segundo encontro consistirá de uma apresentação, por parte de cada aluno, sobre o diálogo 
entre os textos indicados e seu próprio método e objeto de pesquisa. 

5) Incentivam-se a discussão e troca de experiências entre os alunos. 

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

5. LEITURA OBRIGATÓRIA 

 ECARNOT F, et al. Writing a scientific article: A step-by-step guide for beginners. Eur 
Geriatr Med (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.eurger.2015.08.005 

 KNOPF, Jeffrey W. Doing a literature review. PS: Political Science & Politics, Volume 39 , 
Issue 1 , January 2006 , pp. 127 – 132DOI: https://doi.org/10.1017/S1049096506060264 

 POWNER, Leanne C. Empirical Research and Writing. A Political Science Student’s 
Practical Guide. SAGE, 2015. 

Textos disponíveis em: 

https://www.dropbox.com/sh/ybtq0745qwe6qdf/AABxuuZ40xyRGQFEvBCec0yoa?dl=0 

 
 

 

 

I - TRABALHO FINAL: 
O conceito final corresponderá a um trabalho escrito, cuja proposta, individualizada, será 
comunicada a cada aluno ao final do segundo encontro do curso. O trabalho consistiráem uma 
discussão sobre os textos obrigatórios e a própria pesquisa doutoral, incorporando diretrizes dos 
professores comunicadas no segundo encontro, no momento da apresentação oral. 

 
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. 

 
 

7. RECOMENDAÇÕES GERAIS  

 
1) Ao inscrever-se na presente disciplina, o aluno deverá estar ciente das datas e horários 

previamente marcados para os encontros. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.eurger.2015.08.005
https://www.dropbox.com/sh/ybtq0745qwe6qdf/AABxuuZ40xyRGQFEvBCec0yoa?dl=0
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2) 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. 

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

 

8. CONTATO DOS PROFESSORES  
 

Marcelo M. Valença – marcelo.valenca@marinha.mil.br 
Rafael Zelesco Barretto – rafael.zelesco@marinha.mil.br 
Thauan Santos – thauan@marinha.mil.br 
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