
 

 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

DADOS DA DISCIPLINA 

Tipo de disciplina a propor: ( X ) Normal (   ) Estágio Docência (   ) Tese/Dissertação 

Nome: Seminários de Tese 

Periodicidade de oferecimento da disciplina: ( X ) Anual (   ) Semestral (   ) Esporádica   

 

CARGA HORÁRIA  

Hora-aula total: 60   Número de crédito total: 2 

Especifique como será distribuída a carga horária da disciplina conforme orientado abaixo: 

Carga horária teórica: 

 (1 crédito = CH 15) 

Carga horária prática:  

(1 crédito = CH 30) 

Carga horária teórico-prática:  

(1 crédito = CH 30) 

  2=60 

Alteração de disciplina: (   ) Não ( X ) Sim: PCI 410020 – Seminários de Tese 

Nível a ser oferecida: 

(   )  Mestrado ( X ) Doutorado (   ) Mestrado e Doutorado 

Tipo de Disciplina  

Mestrado: (   ) Eletiva - (   ) Obrigatória Doutorado: (   ) Eletiva - ( X ) Obrigatória 

 

Corpo Docente Responsável   

 

 

Ementa: 

Aborda o processo de refinamento e aprofundamento dos projetos de pesquisa dos doutorandos 

a ser desenvolvida no programa. Analisa o estado da arte na Ciência da Informação expresso 

nas teses de temáticas relacionadas aos temas selecionados, considerando os enquadramentos 

teóricos e metodológicos. Desenvolve prática de autoria e arbitragem de propostas de tese em 

Ciência da Informação entre os doutorandos e outros membros do programa. Discute os canais 

da publicação cientifica da Ciência da Informação. Analisa os principais periódicos da área, 

suas características e qualificação.  

 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO  

Mestrado:  ------ 

Doutorado: Gestão da Informação 

 

METODOLOGIA  

Aulas expositivas e dialogadas, apresentação de seminários pelos alunos, discussão de projetos 

de tese. 

 

FORMA DE AVALIAÇÃO  

Apresentação de seminários e entrega de versão do projeto de tese. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CODINA, L. Lógica y persuasión en trabajos académicos. Cultura Academica, 2017. 

Disponível em: < https://www.lluiscodina.com/trabajos-academicos/ >. 

KNIGHT, L. V., STEINBACH. T.A. Selecting an appropriate publication outlet: a 

comprehensive model of journal selection criteria for researchers in a broad range of academic 

disciplines. International Journal of Doctoral Studies. 2008, v. 3, p. 59-79. 2008.  

PIERSON, David. The Top 10 Reasons Why Manuscripts Are not Accepted for Publication. 



 

 

Respiratory Care. v. 49, n. 10, p. 1246-1252, 2004.  

 

JUSTIFICATIVA DO DOCENTE PARA A OFERTA DA DISCIPLINA 

Disciplinas de Seminários de Tese são importantes para o desenvolvimento do trabalho dos 

doutorandos para manter uma unidade de formato e de prazo. As discussões e apresentações 

funcionam como testes para o refinamento e apresentação dos projetos de qualificação. 

Data: 21/08/2017 

 

 

 

 

Assinatura do Docente  

Responsável pela disciplina 

  



 

 

DELIBERAÇÃO DO COLEGIADO PLENO  

 

 (   )  Não Aprovado   (    )   Aprovado 

Nível para oferta:  (   )  Mestrado   (   )  Doutorado   (   )  Mestrado e Doutorado 

Data da Reunião: ____/_______/_______  

 

Encaminhe-se à CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 

 

Assinatura do Presidente do Colegiado Pleno 

 

DELIBERAÇÃO DA CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

(   )  Não Aprovado   (    )   Aprovado 

Nível para oferta:  (   )  Mestrado   (   )  Doutorado   (   )  Mestrado e Doutorado 

Data da Reunião: ____/_______/_______ - Conforme folhas _____ do processo. 

 

CRIAÇÃO DA DISCIPLINA (Registro no CAPG) 

Nome da Disciplina: 

Código: 

Carga horária: 

Hora-aula semanal: ____ créditos Número de crédito total: ______ horas/aula 

Carga horária teórica: Carga horária prática: Carga horária teórico-prática: 

   

Nível:  (   )  Mestrado   (   )  Doutorado   (   )  Mestrado e Doutorado 

Tipo de disciplina: 

Registro no sistema feito em:   _______ /_____/_____ Por: __________________ 

 

 


