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Objetivos:  

A disciplina tem por objetivos principais a discussão e o aprimoramento dos projetos de 

pesquisa dos alunos e alunas ingressantes no doutorado do Programa de Pós-Graduação 

em Antropologia Social. Além de examinar o conteúdo e a forma dos projetos, a 

disciplina busca fornecer aos alunos e alunas um treinamento na prática da discussão 

acadêmica, incentivando o dissenso e o debate respeitosos, o intercâmbio de ideias, a 

incorporação de críticas e a reciprocidade entre pares.  

 

Justificativa: 

A disciplina é obrigatória e exclusiva a alunos e alunas ingressantes no doutorado do 

Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social. Ela visa a criar um espaço de 

discussão coletiva de projetos para além de debates internos às subáreas da antropologia 

e de discussões individuais com orientadores e orientadoras.  

 

Conteúdo: 

A primeira parte da disciplina consistirá no debate coletivo dos projetos dos alunos e 

alunas. A segunda parte da disciplina receberá jovens pesquisadores visitantes – 

doutorandos em fase da redação de tese ou recém-doutores – que discutirão com a turma 

seus projetos de pesquisa, artigos e capítulos resultantes desses projetos, e textos que 

tratam de temas metodológicos relacionados a suas pesquisas. 

 

Bibliografia: 

As leituras a serem debatidas na primeira parte do semestre serão os próprios projetos 

dos alunos. A bibliografia a ser discutida na segunda parte do semestre será indicada 

posteriormente pelos pesquisadores visitantes.  

 

Forma de Avaliação: 

Os/as estudantes serão avaliados/as por sua participação nas discussões durante as aulas 

(50% da nota) e por um trabalho final (50% da nota). Cada aluno ou aluna deverá 

comentar necessariamente todos os projetos de seus e suas colegas. O trabalho final 

consistirá, de acordo com cada caso, ou na reescrita do projeto inicial de cada estudante 

(com base nos comentários do professor e dos/das colegas na primeira parte do 

semestre) ou em um comentário crítico sobre as dimensões metodológicas de sua 

pesquisa (com base nas leituras e discussões da segunda parte do semestre).  


