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Esta disciplina visa instrumentalizar @s alun@s na elaboração de seus projetos de 

dissertação de mestrado e tese de doutorado a partir da discussão dos trabalhos dos 

alunos e leitura de textos de metodologia. 

 CRONOGRAMA: 

Aula 1 – Segunda feira 17 de março – 18h30 – Apresentação 

Tarefa da quinzena – Assistir a pelo menos uma defesa de tese (alunos do doutorado) e 

de dissertação (alunos do mestrado) e fazer uma resenha centrando nas principais 

questões abordadas. Também serão aceitos relatos etnográficos do ritual de defesa, 

como texto complementar. 

Aula 2 – Mesa-Redonda sobre Etnografia hoje no dia 31 de março de 2008 com 

Claudia Fonseca, Helio Silva e Cornélia Eckert. 

Aula 3 – Defesa de Tese de Marcelo Oliveira (31 de março) e de Dissertação de 

Martina Ahlert (28 de março) 

Aula 4 – Segunda feira 7 de abril – 18h30 

Primeira Parte – Discussão projeto de TCC de Gicele Sucupira Fernandes Segunda 

Parte – Leitura e discussão dos relatos de defesas de teses e dissertações (devem ser 

enviados com antecedência à professora) 

Aula 5 – Segunda feira 14 de abril – 18h30 

Discussão dos projetos de mestrado de Fernanda Cardozo e Dina Mazariegos. 

Aula 6 – Quinta Feira 17 de abril – 10h00 

Discussão do projeto de Jimena Massa. 

Aula 7 – Segunda feira 12 de maio – 18h30 



Discussão dos projetos de doutorado de Paula Pinhal e Felipe Fernandes. 

Aula 8 – Segunda feira 26 de maio – 18h30 

Discussão dos projetos de doutorado de Viviane Kraiewksi e Fátima Weiss. 

Os meses de junho e julho serão dedicados a revisão teórica do tema abordado e 

elaboração dos projetos de dissertação de mestrado e doutorado a serem enviados até o 

final de julho de 2008 para avaliação final. 

 


