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Nome da Disciplina: SEMINÁRIO EM ESPAÇO E SOCIABILIDADES I
Sigla: HIST- Código : HIST7077
Nível: Mestrado
Número de créditos: 4

Carga horária : 60

Área de Concentração: HISTÓRIA, CULTURA E SOCIEDADE
Linha de Pesquisa: Espaço e Sociabilidades

1º semestre de 2019
Prof. Responsável : Dr. Luiz Carlos Ribeiro
Horário: 14 às 18 horas

Dia: quinta-feira

Início do semestre : 11/03/2019
Fim do semestre : 28/06/2019

EMENTA: Aperfeiçoamento e delimitação da pesquisa no âmbito teórico e
prático. Elaboração e defesa de um plano de trabalhos a ser desenvolvido nos
demais seminários. A recomendação de um plano pelos componentes da
linha de pesquisa será indispensável para a aprovação do aluno pelo docente
da disciplina.

PROGRAMA:
Objetivos:
- Apoiar a expansão da revisão bibliográfica ou a contextualização de cada
um dos projetos dos pós-graduandos, tendo em vista a contiguidade entre
revisão e análise de contexto do objeto pesquisado.
- Estimular a revisão da tipologia de fontes dos projetos dos pós-graduandos.
- Explorar, no interior dos projetos dos pós-graduandos, a adequação entre o
aparato metodológico e as fontes primárias repertoriadas.
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AVALIAÇÃO:
- Avaliação semanal do avanço da revisão bibliográfica ou contextualização
de cada projeto, com a participação dos estudantes, pressupostas consultas
constantes aos orientadores (a avaliação pelo professor do andamento dessa
tarefa incidirá na parcela da avaliação final que caberá ao mesmo professor
da disciplina, conforme o Programa).
- Ao final do semestre, conforme os prazos estabelecidos no Regimento do
PPGHIS e no calendário de atividades do mesmo Programa, o conjunto das
atividades será retomado e expandido por cada estudante a fim de dar forma
a documento que organize os avanços obtidos quanto a revisão bibliográfica
ou contextualização do objeto, base do plano de trabalho a ser desenvolvido
nos demais seminários (50% da nota pelo professor da disciplina, 50% pelo
orientador de cada estudante).

