
Regras para a disciplina Seminários Doutorais 

(Proposta dos professores Marcelo, Rafael e Thauan) 

 

I- DOS SEMINÁRIOS DOUTORAIS: 

1)  Os doutorandos poderão inscrever-se em “Seminários Doutorais I” e 

“Seminários Doutorais II”, concomitantemente ou em separado, entre o 3º e o 

6º semestre do curso de Doutorado. Todo aluno que chegar ao 6º semestre em 

débito com “Seminários Doutorais” será automaticamente inscrito pela SECAD. 

2) As disciplinas “Seminários Doutorais I” e “Seminários Doutorais II” serão 

supervisionadas, coletivamente, por um professor de cada linha de pesquisa 

(em 2019: THAUAN, MARCELO e RAFAEL). A mesma equipe docente será 

responsável, simultaneamente, por “Seminários Doutorais I” e “Seminários 

Doutorais II”. 

3) Para aprovação em cada disciplina de “Seminários Doutorais”, o(a) discente 

deve cumprir uma atividade obrigatória (Seminário de Acompanhamento da 

Pesquisa - SAP) e escolher uma dentre um rol de atividades optativas. Ao final 

do curso de Doutorado, o(a) doutorando(a) terá participado de 2 SAPs e 2 

atividades optativas. 

II- DO SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PESQUISA: 

4) Entre o 3º e o 6º semestre do curso, o doutorando deverá participar de dois 

SAPs, em semestres diferentes, relativos às duas disciplinas de “Seminários 

Doutorais”.  

5) No SAP, realizado em sessão pública, da qual deverão participar o professor de 

“Seminários Doutorais” da respectiva linha de pesquisa, bem como os(as) 

demais doutorandos(as) da mesma linha inscritos no semestre, o(a) 

doutorando(a): (1) relatará o progresso da pesquisa realizada até o momento; 

(2) responderá aos questionamentos que lhe forem feitos; e (3) debaterá com e 

arguirá os(as) demais doutorandos(as) de sua linha.  

6) A participação no SAP será avaliada pelo supervisor, que atribuirá grau 

“Aprovado” ou “Reprovado”. Serão avaliadas a clareza da apresentação e a 

interação com os demais doutorandos. O conteúdo específico do projeto ou 

pesquisa não contarão para aprovação no SAP, por serem da competência 

exclusiva do professor orientador do aluno e, a seu tempo, das bancas de 

Qualificação e de Defesa de Tese. 



7) O SAP não se confunde nem se sobrepõe à orientação para a elaboração da 

tese, que é atividade estritamente bilateral realizada entre o discente e seu 

orientador. 

III- DAS ATIVIDADES OPTATIVAS:  

8) As atividades optativas podem ser realizadas a qualquer momento, desde o 1º 

semestre do curso, inclusive antes da inscrição em “Seminários Doutorais”, até 

o final do 6º semestre. Atividades optativas realizadas em semestres anteriores 

poderão ser aproveitadas quando da inscrição do aluno em “Seminários 

Doutorais”.  

9) É possível realizar mais de uma atividade optativa concomitantemente. 

Contudo, cada atividade realizada só pode ser contada para uma disciplina de 

“Seminários Doutorais”. Também é possível repetir a atividade, podendo 

considerá-la para os efeitos das duas disciplinas. 

10) São atividades optativas, sem prejuízo de outras que forem acrescentadas a 

cada semestre: 

a. Organização de mesas em congressos acadêmicos indicados e/ou 

previamente aprovados pelos professores supervisores; 

b. Apresentação de trabalho em congressos acadêmicos indicados e/ou 

previamente aprovados pelos professores supervisores; 

c. Realização de monitoria em disciplina do PPGEM, durante um semestre 

letivo, a depender da existência de docentes interessados; 

d. Assistência a disciplina adicional ao número mínimo de créditos exigidos 

pelo Programa, podendo ser interna, caso em que o doutorando 

somente poderá cursar uma disciplina adicional do PPGEM, ou externa; 

e. Participação em grupo de pesquisa cadastrado no Diretório de Grupos 

de Pesquisa do CNPq, pelo prazo mínimo de 1 ano, que poderá ser 

substituído pela apresentação de produto final; 

f. Participação, pelo prazo mínimo de 6 meses, na equipe de edição da 

Revista da EGN, a depender da existência de vagas. 

11) As atividades “a” e “b” serão avaliadas pela equipe de supervisores, as 

atividades “c” e “d” serão avaliadas pelo docente a cargo da disciplina 

respectiva, a atividade “e” será avaliada pelo coordenador do grupo de 

pesquisa e a atividade “f” será avaliada pelo Editor-Geral da Revista da EGN. 

12) Na avaliação das atividades optativas, atribuir-se-ão os graus “A”, “B”, “C”, “D” 

ou “E”, de acordo com o Regulamento do PPGEM. Estes graus constituirão a 

nota final da disciplina e constarão de relatório de avaliação assinado pelo 

avaliador e entregue ao discente. 



13) Os conceitos “A”, “B” e “C” indicam aprovação na disciplina. O conceito “D” 

exige, como complemento de nota, que o discente atue, como debatedor, em 

mais um SAP. O conceito “E” indica reprovação, devendo o doutorando realizar 

outra atividade complementar. 

IV- DOS PROCEDIMENTOS PARA APROVAÇÃO: 

14) Ao final do semestre em que requerer a inscrição em “Seminários Doutorais I” 

e/ou “Seminários Doutorais II”, o aluno deverá entregar à SECAD os 

comprovantes de participação no SAP do semestre e de aprovação na atividade 

optativa ainda não contabilizada, realizada no próprio semestre ou em 

semestre anterior. A falta de qualquer destes acarretará em sua reprovação. 

15) Em caso de reprovação na disciplina, o(a) aluno(a) deve inscrever-se 

novamente, podendo utilizar, para isso, inclusive o 7º ou 8º semestres. A 

critério dos professores supervisores, o SAP já realizado, em que o(a) aluno(a) 

já tenha sido aprovado, não necessita ser repetido. 

16) A atividade computada na disciplina “Seminários Doutorais I” pode ser 

aproveitada para “Estágio Profissional/Docente”. Já a atividade computada em 

“Seminários Doutorais II” não pode ser computada em “Estágio 

Profissional/Docente”. 

17) Casos omissos, assim como modificações pontuais nas exigências das 

disciplinas, em atenção a condições pessoais específicas dos alunos, serão 

avaliados pelo Colegiado, ouvidos os professores que, no momento da 

deliberação, estiverem na função de supervisores. 

Justificativa: 

Como os(as) doutorandos(as) cursarão tanto “Seminários Doutorais I” e “Seminários 

Doutorais II” quanto “Estágio Profissional/Docente”, é indicado que as disciplinas não 

sigam o mesmo modelo. Assim, cada uma das duas matérias de “Seminários 

Doutorais” será composta por uma parte obrigatória e outra à escolha do(a) aluno(a), 

que não se confunde com a tabela de “Estágio Profissional/Docente”. 

Obrigatoriamente, todos os(as) discentes(as) deverão participar do Seminário de 

Acompanhamento de Pesquisa (SAP), que será dividido por linha de pesquisa. O 

propósito é permitir que a pesquisa do(a) doutorando(a) se beneficie da discussão com 

os colegas e da visão de um professor diferente de seu orientador. O SAP não substitui 

a orientação da tese, de responsabilidade exclusiva do orientador, nem o Exame de 

Qualificação. Trata-se de uma troca de experiências entre alunos cujas pesquisas se 

encontram em diversos graus de realização. Eventuais sugestões feitas não vincularão 

os discentes, e recomenda-se sua discussão posterior com o respectivo orientador. 

Sugere-se que os SAPs ocorram no 3o e 5º semestres, previamente à qualificação dos 

doutorandos(as). Dessa forma, o doutorando já terá cursado as disciplinas presenciais 



necessárias e terá tido tempo de iniciar sua investigação científica pessoal. Com isso, 

os estágios sucessivos de sua pesquisa serão acompanhados pelo Programa, o que 

deverá realçar a qualidade do produto final. Outra vantagem do SAP é promover uma 

boa gestão do tempo de pesquisa, pois o(a) aluno(a) se verá obrigado a apresentar 

resultados parciais. 

Além do SAP, o(a) discente deverá participar em alguma atividade optativa. Essas 

foram pensadas para exigir maior integração entre o(a) aluno(a) e as diversas facetas 

do PPGEM, com mediação da equipe de professores supervisores. Note-se que as 

exigências de publicação de trabalhos e assistência a visitas e eventos da EGN já estão 

cobertas pela disciplina “Estágio Profissional/Docente”, não sendo repetidas aqui. 

Em cada semestre, a equipe de professores supervisores dos Seminários Doutorais 

apresentará relação dos eventos indicados para apresentação de trabalhos ou 

organização de mesas, e avaliará sugestões aportadas pelos alunos. Os supervisores 

também verificarão a existência do interesse dos colegas docentes em contar com 

monitores, bem como o interesse do Editor-Geral da Revista da EGN em colaboradores 

doutorandos. 

Para não onerar excessivamente o(a) aluno(a), optou-se pela maior flexibilidade 

temporal possível em relação às atividades optativas, como já ocorre com as atividades 

complementares do “Estágio Profissional/Docente”. As optativas podem ser realizadas 

livremente até o 6º período, devendo ser comprovadas, juntamente com a 

participação no SAP, apenas no final do semestre em que o discente fez a inscrição 

formal na disciplina de “Seminários Doutorais” (I ou II). Não há óbice, por exemplo, a 

que o aluno acumule seus comprovantes do 1º ao 6º semestre, inscrevendo-se 

formalmente, em ambas as matérias, apenas neste último período. Visando a evitar 

atropelos no final do curso, estabeleceu-se o 6º semestre como termo final para 

inscrição, que será realizada automaticamente pela SECAD no caso de alunos em 

débito. Assim, o último ano do Doutorado ficará reservado para eventuais reposições. 


