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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 2 

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

CÓDIGO: PPGEM – D - 02 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: 2º SEMESTRE 2022 ATUALIZADO EM: 13JUL2022 

 
 
 

1. OBJETIVO 

A disciplina visa qualificar os doutorandos como pesquisadores autônomos e introduzi-los à 
prática acadêmica de divulgação de pesquisas. Para isso, propõe-se a elaboração de artigos 
científicos ou resumos expandidos e sua apresentação e discussão em seminário interno. Os 
doutorandos também captarão trabalhos dos mestrandos do PPGEM e organizarão sua 
apresentação, moderação e discussão no mesmo seminário interno, de modo a promover sua 
capacidade de reflexão analítica e crítica. 

Ao final da disciplina, o aluno será capaz de (i) formular abordagens e soluções próprias para 
problemas de pesquisa atuais e relevantes; (ii) analisar criticamente e oferecer contribuições a 
pesquisas alheias, respeitando a ética da prática acadêmica; (iii) submeter artigo a revista 
científica. 

 

 

 

2. EMENTA 

Elaboração de resumo expandido. Revisão e avaliação de artigos científicos. Preparação de evento 
acadêmico. O debate acadêmico. Etapas de submissão de artigo a periódicos científicos. 
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3. CRONOGRAMA GERAL 

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO JANEIRO 

17 – 14h às 17h – 

Encontro 1: 

Revisão e 

avaliação de 

artigos científicos 

14 – Prazo para 
envio dos 
pareceres 

19 – 14h às 17h – 

Encontro 2: 

Organização do 

Seminário de 

Pesquisas em 

Estudos 

Marítimos – 

Prazo para envio 

do artigo em 

progresso 

1 – Seminário de 
Pesquisas em 

Estudos 
Marítimos (2º 

dia) 

 

31 – Prazo para 

envio do resumo 

expandido 

 31 – Seminário de 

Pesquisas em 

Estudos 

Marítimos (1º 

dia) 

 31 – Prazo para envio 
do artigo já 

submetido a 
periódico científico 

 
 

 

4. METODOLOGIA DO CURSO 

 

1) A disciplina consistirá na elaboração de artigo científico sobre tema distinto da tese ou produto 
final do Doutorado. Ao longo das atividades do semestre, a proposta de artigo será discutida, 
primeiramente entre os colegas de turma, no processo de revisão por pares. Em seguida, a 
pesquisa será apresentada e debatida em seminário interno do PPGEM: Seminário de Pesquisas 

em Estudos Maríitmos – SEPEMAR. Em paralelo, os mestrandos do PPGEM serão incentivados a 
submeter trabalhos para o SEPEMAR. Os doutorandos atuarão também como moderadores e 
debatedores nas mesas dos mestrandos.  

2) Os professores encarregados da disciplina no presente semestre estão relacionados no início 
deste Programa. 

3) O primeiro encontro será uma aula sobre metodologia de artigos científicos, sua avaliação e 
organização de eventos acadêmicos. 

4) Na data especificada no cronograma, os discentes enviarão aos professores um resumo 
expandido contendo entre 1.500 e 1.800 palavras, sem incluir notas de rodapé ou lista de 
referências. O resumo expandido deve referir-se a pesquisa distinta daquela voltada 

especificamente ao produto final do doutorado. Em caso de dúvidas a respeito, os professores 
podem ser contactados antes do decurso do prazo. 

5) Os resumos expandidos serão intercambiados entre os alunos, que atuarão como pareceristas em 
relação aos textos que receberem. 
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6) Após receber os pareceres dos colegas, os alunos autores desenvolverão seus resumos e enviarão 
aos professores o artigo em progresso, contendo entre 2.500 e 3.000 palavras, na data 
especificada no cronograma. 

7) O segundo encontro será destinado à preparação do SEPEMAR, preferencialmente com definição 
de mesas, temas, expositores e debatedores. Outras tarefas pontuais podem ser distribuídas. 

8) Todos os alunos inscritos deverão participar do SEPEMAR. 

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

 
 

5. AVALIAÇÃO, CRITÉRIOS E PRAZOS 

 

I – TRABALHO FINAL: 
O conceito final corresponderá ao artigo científico elaborado pelo aluno durante o semestre. O artigo 
completo deve ser enviado aos professores, via e-mail, em formato Word ou equivalente editável, 
até a data especificada no cronograma, acompanhado de comprovação de submissão a revista 
científica classificada nos estratos A ou B da plataforma Qualis Periódicos. Não serão aceitas 
submissões à Revista da Escola de Guerra Naval. 
 
II – PARTICIPAÇÃO: 
A qualidade da participação de cada discente no SEPEMAR e nas atividades preparatórias será 
considerada para aumentar ou diminuir o conceito relativo ao trabalho escrito. 
 
III – 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. 
 
 
6. RECOMENDAÇÕES GERAIS  
1) Os dois encontros com os professores, bem como os dois dias do SEPEMAR, serão realizados de 

modo presencial, nas dependências da EGN. Qualquer alteração neste sentido será comunicada à 
turma com antecedência. 

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 ou ao SEPEMAR. 

3) Todas as datas de eventos presenciais estão definidas desde o início do curso para facilitar ao 
máximo a participação dos alunos, essencial para o sucesso do curso. Intercorrências como 
obrigações profissionais ou militares não serão aceitas como justificativa para abono de faltas. A 
critério exclusivo dos professores, casos excepcionais, comunicados com antecedência razoável, 
podem ser tolerados mediante realização de outras atividades. 

4) O curso foi preparado para que os doutorandos aproveitem ao máximo as oportunidades 
acadêmicas possibilitadas por um curso de doutorado, e para estimulá-los a entregar produtos 
relevantes e de qualidade à sociedade. Todas as atividades fazem parte dessa proposta e devem 
ser encaradas com seriedade. 

 

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


