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Ementa: A preparação do aluno para a elaboração de um projeto de dissertação, a
partir do desenvolvimento das capacidades analítica e argumentativa, do senso crítico
para avaliar um estudo acadêmico de maneira fundamentada e da disposição para
receber críticas, julgando a pertinência destas e, sempre que for o caso, incorporandoas ao trabalho como contribuição para seu aprimoramento; A discussão dos projetos
de dissertação por colegas e coordenador da disciplina; A apresentação das versões
iniciais dos trabalhos, para o debate em classe com os demais alunos, o coordenador
da disciplina, o orientador e mais um professor da linha de pesquisa a qual o projeto
está vinculado.
Metodologia: A disciplina está organizada em duas etapas, na primeira os alunos
apresentarão seus projeto de pesquisa, na segunda fase será apresentado e discutido
o texto a ser
apresentado no Exame de Qualificação. Os textos para debate (em
ambas as etapas) deverão ser enviados ao coordenador da disciplina, aos colegas e os
debatedores com antecedência, mínima, de uma semana.
Os projetos a serem apresentados na primeira etapa deverão incluir:
1. Introdução
2. Indicação do problema de pesquisa e hipóteses
3. Breve revisão breve da literatura relevante sobre o problema
4. Desenho de pesquisa
5. Descrição dos resultados esperados da pesquisa e a estrutura da dissertação
Em todas as sessões um/a professor/a convidado/a comentará o projeto
apresentado.
Avaliação/Análise de Projetos e Textos para Exame de Qualificação:
O objetivo central da avaliação e discussão dos projetos dos/as colegas deve
concentrar nos seguintes tópicos: pressupostos teóricos e metodológicos, viabilidade e
sua inserção na agenda de pesquisa da área de ciência política.
A discussão dos projetos e trabalhos dos colegas deve ser pautada por uma postura ao
mesmo tempo crítica e construtiva e a utilização de argumentos bem construídos e
fundamentados. É importante que todos/as os/alunos/as tenham lido os
projetos/trabalhos dos colegas e participem da discussão ainda que não estejam na
condição de comentadores.
A leitura dos artigos indicados é condição necessária e fundamental para a
apresentação e discussão dos projetos:
 SCHWARTZMAN,Simon ,Tudo o que você sempre quis saber sobre seu projeto de
dissertação do mestrado mas tinha medo de perguntar.
Disponível em: http://www.schwartzman.org.br/simon/projeto.htm
 NICOLAU, J. Breve Roteiro para a Redação de um Projeto de Pesquisa.
Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/258236601_Breve_roteiro_para_redacao_d
e_um_projeto_de_pesquisa

Avaliação: A avaliação dos/as discentes será baseada nos seguintes itens:
apresentação de seu projeto de pesquisa, discussão dos projetos dos/as colegas,
participação nas discussões em sala de aula e entrega da primeira versão do texto a
ser apresentado no Exame de Qualificação.
Cronograma da disciplina:
24/3: Apresentação do programa e da disciplina. Definição do cronograma de
apresentação dos projetos e textos do Exame de Qualificação.
31/3: Não haverá aula.
Datas de Apresentações de Projetos:
Data

Aluno/a

07/4

Crislâine
Priscilla
Nunes de
Campos
Adriano
Sousa
Costa

28/4

28/4

Linha de
Pesquisa
Eleições,
Comportamento
Político e
Opinião Pública
Políticas
públicas e
sociedade civil

Thiago
Araújo
Barbosa
de Lima
Fábio
Alves de
Castro
Vilela

Políticas
públicas e
sociedade civil

05/5

Renato
Meneses
Tôrres

Estado e
Instituições
Políticas

12/05

Lays
Bárbara
Vieira
Morais
Sérgio
Mendonça
Benedito

Políticas
públicas e
sociedade civil

05/05

12/05

Estado e
Instituições
Políticas

Políticas
públicas e
sociedade civil

Título do projeto
de pesquisa
Três formas de
Medir Ideologia

Debatedor/a
Robert
Bonifácio

O (Des)cumprimento
Racional da
recomendações da
Comissão
Interamericana de
Direitos Humanos
em do Desenho
Inadequado das
Políticas Públicas
Violência, a
continuação da
política por outros
meios.
Políticas Públicas de
Segurança
brasileiras
formuladas por
deliberações da
Conferência
Nacional de
Segurança Pública
Efetividade
deliberativa no
âmbito do Conselho
Municipal dos
Direitos da Criança
e do Adolescente de
Goiânia.
A problemática do
"lugar de fala"

Fabiana
Saddi

Hegemonia em
construção? Um
estudo sobre o
campo da esquerda
no Brasil
contemporâneo

Telma
Durães

Fabiana
Saddi
Ana Karine
Pereira

Ana Karine
Pereira

Telma
Durães

19/05

Ricardo
L.Esteves

Estado e
Instituições
Políticas

O Processo decisório
sobre a questão
nuclear na
Assembleia Nacional
Constituinte 19871988.

Camila
Romero

26/05: Escrita Científica (vídeo aula)
Leituras indicadas:

 Oliveira Jr., O.A Técnica da Escrita Científica. Revista Brasileira de Ensino de

Física, v. 37, n. 2, 2201 (2015)
DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1806-11173720001
 Vieira, A. A Arte da Escrita Técnica. Revista de Sistemas de Informação da FSMA
n. 8 (2011) pp. 22-30.
Disponível em: http://www.fsma.edu.br/si/edicao8/FSMA_SI_2011_2_Principal_3.pdf
 Farrell H. Good Writing in Political Science: An Undergraduate Student’s Short
Illustrated
Primer. blog The Monkey Cage. 16 Feb. 2010. http://bit.ly/1yQwb7Y
 Becker, H. S. 1986. Writing for Social Scientists: How to Start and Finish your
Thesis, Bookor Article. Chicago: The University of Chicago Press.
http://bit.ly/1yQv20f
 Lutz, D.S., 1998. Guidelines for Writing a Bibliographic Essay for the M.A.
Degree.
http://bit.ly/1yQukA2
 The IMRAD Research Paper Format. http://bit.ly/1yQw2l0
19/5: Escrita Científica (vídeo aula)
Leituras indicadas:
 Dunleavy, P. Say it once, say it right: Seven strategies to improve your
academic writing. http://bit.ly/1yQvkEl
 Article. Chicago: The University of Chicago Press. http://bit.ly/1yQv20f
 Dunleavy, P. Say it once, say it right: Seven strategies to improve your
academic writing. http://bit.ly/1yQvkEl
 Moraes, R. C. C. de., 1998. Atividade de pesquisa e produção de texto.
Anotaçõessobre métodos e técnicas no trabalho intelectual. Textos didáticos,
Campinas, n. 33, ago. http://bit.ly/1yQvvzz
 George Washington University. Political Science Department. Types of Political
Science Writing. http://bit.ly/1yQumYG
 Dunleavy, Patrick. Why do academics choose useless titles for articles and
chapters? Four steps to getting a better title. http://bit.ly/1yQw3W2
O período 26/5 a 02/6 será destinado à preparação da primeira versão do texto a ser
apresentado no Exame de Qualificação, que deverá ser enviado com antecedência
a/aos todos/as os participantes da disciplina. No dia 09/06 iniciaremos a segunda
fase da disciplina (apresentação da primeira versão do texto final para o Exame de
Qualificação)

Cronograma de Apresentação/Textos para o Exame de Qualificação:
Data

Aluno/a

09/06

Crislâine Priscilla
Nunes de
Campos

09/06

Adriano Sousa
Costa

16/03

Thiago Araújo
Barbosa de Lima
Fábio Alves de
Castro Vilela

16/03

23/06

Renato Meneses
Tôrres

23/06

Lays Bárbara
Vieira Morais
Sérgio Mendonça
Benedito
Ricardo L.
Esteves

30/06
30/06

Debatedor/a

