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DISCIPLINA DE SEMINÁRIOS DE PESQUISA EM SAÚDE COLETIVA – SPB 510011  

 

Carga horária: 45 h (3 créditos)    

Números de Créditos: 03 (45 horas/aula) 

 

Ementa: Discussão e acompanhamento do processo de elaboração do projeto 

de tese de doutorado em conjunto com os orientadores e aprofundamento de aspectos 

conceituais propiciando a discussão de objetivos, desenhos e técnicas pertinentes ao campo 

da saúde coletiva, a partir da experiência atual das linhas de pesquisa e de trabalhos 

recentemente publicados na literatura científica. Disciplina obrigatória, na qual os alunos 

regularmente matriculados no doutorado apresentarão em sessões semanais os avanços 

havidos e os problemas encontrados na elaboração de suas teses, com participação de 

docentes e colaboradores convidados. 

 

Objetivos 

Proporcionar a discussão sobre os objetos de teses de forma a estimular avanços 

em relação ao conhecimento atual sobre o tema e subsidiar elaboração dos projetos de teses 

de doutorado com um alto nível acadêmico. 

 

Estratégia pedagógica 

• Discussões semanais com alunos e professores, apresentações em seminário 

com debate realizado por professores. Os alunos deverão entregar uma cópia escrita do 

projeto com antecedência mínima de 15 dias da data do seu seminário. 

 



 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAUDE COLETIVA 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO - TRINDADE 

CEP.: 88040-970 - FLORIANÓPOLIS - SANTA  CATARINA 

TEL.: +55 (048) 3721- 6130  

e-mail :ppgsc@contato.ufsc.br. - http/www.ppgsc.ufsc.br 

 

Avaliação 

Os alunos serão avaliados pelo projeto escrito e apresentação em seminário, 

pelos professores da disciplina e um convidado debatedor (sugere-se fortemente que o 

orientador esteja presente no dia do seminário do seu orientando e participe do debate, 

porém não avaliará o aluno na disciplina).   

 

Bibliografia básica 

Regimento do doutorado 

Bibliografia específica de cada tese, em acréscimo a bibliografia indicada na 

grade curricular obrigatória de doutorado. 

Becker, H.S. Segredos e truques da pesquisa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 

2007 

 

 


