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SEMINÁRIO DE TESE DE DOUTORAMENTO III
1º Período de 2021
Professor: Werther Holzer

Ementa: Aprofundamento das questões metodológicas envolvidas na pesquisa sobre a
Produção e Gestão do Ambiente Urbano. Reflexão e discussão sobre teses
desenvolvidas em temáticas semelhantes às pesquisas de doutoramento. Seminários
de aprofundamento das temáticas das pesquisas com a participação de especialistas.
Debate interdisciplinar sobre o projeto de tese de Doutorado. Apresentação e
discussão dos projetos de tese em fase avançada, visando a preparação para a banca
de qualificação.
Carga horária : 45 horas
Horário: quarta feira de 16:30 às 19:00 horas
A PROPOSTA DO CURSO:
Considerando que a turma já está em fase de revisão do Projeto de Doutorado
apresentado e de preparação para a qualificação, e que deve ter discutido nos
seminários anteriores tanto a natureza (ontologia) do urbanismo e da arquitetura
(seminário I) e no seminário II, entre outros aspectos, os caminhos metodológicos para
a pesquisa e elaboração de tese de doutoramento, o seminário III propõe-se a:
1- Rediscutir alguns aspectos de metodologia geral e/ou procedimentos e
técnicas atendendo a lacunas ainda existentes, a partir de solicitações
específicas dos alunos. Para isso, serão reservadas no máximo duas aulas da
programação e bibliografia complementar
2- Como linha central de desenvolvimento do curso, trabalhar, em conjunto com
os alunos, quadros teóricos gerais, tendo em vista os temas de tese, e que
possam ser apoio para a elaboração e/ou aperfeiçoamento de questões e
hipóteses. A abordagem seguida parte do princípio de uma relação
fundamental entre teoria e prática. Neste sentido, o “lugar” da teoria não
estará, no nosso entendimento, desvinculado do que seria a “prática”, embora

com aspectos próprios, especialmente num trabalho acadêmico. Por outro
lado, a ideia é de buscar a construção de um quadro teórico inicial seja
através de debates e/ou leituras e ainda a experiência de cada um; significa
que, no final do curso, espera-se que o aluno tenha realizado a montagem de
sua discussão teórica, ou ao menos os principais eixos desta discussão.
Como sistemática do curso, propõe-se:






Duas aulas iniciais a) de um primeiro debate sobre possíveis conceitos,
linhas teóricas, quadros em que se inserem os diversos temas,
consubstanciado na apresentação, por parte dos alunos, das “palavraschave” de sua tese. b) de Debate sobre o lugar da teoria, e a relação com a
experiência empírica (Teoria/prática)
Duas aulas de esclarecimentos de metodologia e/ou procedimentos, em
função das demandas dos alunos.
Aulas intermediárias de indicação de textos e debate dirigido, com a
coordenação do professor responsável (“Seminários de andamento”)
Cinco aulas de finalização do curso em que os alunos apresentarão em
cada dia, o quadro teórico geral trabalhado durante as aulas, em
seminários que, preferencialmente, terão a presença dos professores
orientadores como principais interlocutores. Para tal, o professor
coordenador do curso elaborará um programa de apresentações finais em
função da disponibilidade dos orientadores. (Seminários temáticos)

PROGRAMAÇÃO DAS AULAS:
Aula 1 – apresentação da proposta do curso, indicação de exercício (as “palavraschave” referentes a cada tema.
Aula 2 – qual a síntese que revela a “palavra – chave”? Uma revisão sobre a ideia de
conceitos.
Aula 3 – Debate sobre o “lugar” da teoria. A relação Teoria/prática – debate de texto.

Aula 4 -Metodologia/e procedimentos metodológicos – quais as lacunas e/ou
dificuldades principais?
Aula 5 - debate dirigido 1 - principais questões
Aula 6 - debate dirigido 2 – principais questõesAula7 - debate dirigido 3 – principais questões

Aula 8 – debate dirigido 4 – principais questões/sistematização
Aula 9 a 14 – Seminário temático 1
Aula 13 - Avaliação dos seminários /finalização do curso


O curso será desenvolvido, sobretudo, através de leitura de textos e de diálogo
durante as duas horas de aulas on-line, que se pretende sejam efetivamente
ocasião de debate.



Um Grupo de WhatsApp será criado para o encaminhamento dos textos em
formato digital.



O Grupo poderá ser utilizado para a troca de informações e compartilhamento de
dúvidas para além do espaço da sala virtual.



As aulas serão gravadas e disponibilizadas para evitar perdas por problemas de
acesso.



A avaliação considera o processo individual e coletivo e o produto na forma de
texto a ser entregue no último dia de aula.



A disciplina contará com o apoio de um monitor.



Pelas normas da Universidade serão admitidas três faltas ao curso.
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