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Essa disciplina objetiva o aprimoramento da tese de doutorado de cada aluno, com
especial enfoque nos objetivos, quadro teórico e metodologia utilizados na pesquisa. Os
alunos apresentarão sua proposta de pesquisa aos colegas que, junto com o professor
encarregado da disciplina, comentarão o material apresentado de maneira a contribuir
com a excelência do trabalho de cada doutorando.
Cada aluno deverá encaminhar o sumário detalhado, a metodologia, o referencial
teórico e, se possível, um capítulo ou subcapítulo da tese com antecedência mínima de
uma semana para os colegas e professores envolvidos.

Objetivo geral:
Consolidar o projeto de doutorado com vistas à qualificação da tese, contribuindo, com
a participação dos demais colegas inscritos, ao aperfeiçoamento dos objetivos,
metodologia e quadro teórico estabelecidos entre aluno(a) e orientador(a).
Objetivos específicos:
Discutir a proposta acadêmica de cada doutorando, a partir das linhas de pesquisa do
PPGCOM/UERJ;
Contribuir com o avanço da pesquisa, de forma a preparar o material de qualificação de
tese de doutorado;

Atividades ao longo do semestre:
problematização dos objetivos da disciplina;
discussão sobre as finalidades do processo de qualificação e do roteiro de qualificação
sugerido pelo PPGCOM/UERJ;
debate com recém-doutores a partir de suas experiências entre o processo de
qualificação e a defesa de tese;
intercâmbio dos pré-projetos de qualificação entre todos os doutorandos inscritos na
disciplina;
apresentação de cada doutorando sobre seu projeto com debate aberto aos demais alunos
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da disciplina;
entrega, ao professor responsável pela disciplina, do material final após a apresentação
com possíveis sugestões incorporadas.

Bibliografia:
A bibliografia será construída a partir do projeto de cada doutorando e das sugestões do
professor e do grupo de alunos.
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