
Seminário de Tese (Sociologia) 

Prof. Breno Bringel 
Horário: Terça-feira, das 9 às 12 horas 
Consultas: A combinar com o professor 
___________________________________________________________________________ 
 
O Seminário de Tese é oferecido semestralmente e destina-se ao acompanhamento dos 
trabalhos de pesquisa e da elaboração da tese de doutorado. Os estudantes de doutorado 
deverão assistir a dois desses seminários no período de seu terceiro e quarto anos de pós-
graduação. O curso é obrigatório, mas não confere créditos; sua avaliação é do tipo (+) ou (-) 
e não por grau, e terá como critérios de avaliação a assiduidade, a participação e a redação de 
um capítulo da tese, a ser entregue no final do semestre. 

Em sua edição do segundo semestre de 2017, o Seminário estará dividido em duas partes e 
combinará dinâmicas individuais e coletivas de exposição e debate. Na primeira parte do curso, 
os estudantes apresentarão uma síntese da proposta de tese, após entrega de um documento 
de aproximadamente 10-15 páginas contendo uma contextualização/justificativa, o(s) 
argumento(s) central(is) da tese, seus objetivos, a metodologia e a estrutura dos capítulos, 
mesmo que provisória. Já na segunda parte do Seminário, os estudantes deverão escolher e 
apresentar o esboço de um capítulo da tese, que passará por filtros diversos de análise e 
discussão.  

Os Seminários acontecerão nas Terças-feiras às 9h de acordo com o cronograma abaixo. O 
material a ser debatido deverá ser entregue sempre até as 23.59h da Sexta-feira previa aos 
encontros.    

Dia Tipo de Sessão Estudantes 
22/08 Apresentação do curso 
29/8 Esboço da Tese (1) Ana Paula, Catalina, Kaio 
12/9 Esboço da Tese (2) Pedro B., Thiago, Vittorio 
26/9 Esboço da Tese (3) Fernando, Rafael, Ramon  
10/10 Esboço da Tese (4) Lívia, Pedro Cazes, Vinicius 
17/10 Apresentação inicial de capítulo (1) Ana Paula, Catalina, Kaio 
31/10 Apresentação inicial de capítulo (2) Pedro B., Thiago, Vittorio 
7/11 Apresentação inicial de capítulo (3) Fernando, Rafael, Ramon  
21/11 Apresentação inicial de capítulo (4) Lívia, Pedro Cazes, Vinicius 
28/11 Debate final ou sessão extra, caso necessário 

 


