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Ementa 

A disciplina tem o propósito de apresentar e discutir técnicas de análise de estratégias              
de investigação e de comunicação científica na área de Relações Internacionais, em seus             
diferentes formatos. São etapas da construção da disciplina: 1. Análise e discussão dos             
projetos de tese de doutoramento e de dissertação de mestrado em desenvolvimento; 2.             
Análise e discussão de estratégias de redação e de comunicação científica; 3.            
Apresentação das características da pesquisa histórica e a instrumentalidade de          
construções empíricas baseadas em fontes diversificadas; 4. Apresentação de         
abordagens relacionadas com o ensino e o aprendizado ativo; 5. Discussão sobre os             
desafios da profissionalização na área de Relações Internacionais no Brasil.  
 
  
Objetivos principais 

O Curso deve propiciar ao estudante concluinte com razoável aproveitamento a           
aquisição ou o aprimoramento das seguintes habilidades: 

1. Identificar e analisar criticamente os desafios relacionados com diferentes         
estratégias de investigação científica, apresentadas na forma dos projetos de tese           
e de dissertação dos alunos participantes; 

2. Situar a relevância e analisar criticamente a própria estratégia de pesquisa em            
desenvolvimento, com vistas à conclusão bem sucedida dos cursos de Mestrado e            
de Doutorado; 

3. Desenvolver estratégias consistentes de redação científica, na forma de artigos          
científicos, pareceres e papers para a apresentação em conferências científicas; 

4. Compreender os mecanismos da publicação científica competitiva e de alto nível,           
em sua complexidade e diferentes etapas; 

5. Compreender os mecanismos da validação científica e da crítica por pares (peer            
review); 

6. Compreender os aspectos éticos envolvidos na pesquisa e na comunicação          
científica na grande área de humanidades. 

 

Objetivos secundários 

O Curso deve propiciar ao estudante concluinte com razoável aproveitamento a           
aquisição ou o aprimoramento das seguintes habilidades relacionadas com a          
comunicação científica: 

1. Capacidade de analisar criticamente as forças e debilidades de sua própria           
estratégia de investigação científica; 

2. Capacidade de identificar e atender aos critérios éticos relacionados com a           
comunicação científica, no que se inclui o treinamento para o reconhecimento e            
a adoção cotidiana de boas práticas na redação e na comunicação científica em             
geral; 

3. Capacidade de redigir artigos científicos de modo consistente e         
autonomamente, atentando para critérios de competitividade típicos das        
revistas científicas nacionais de alto impacto e das revistas científicas          
internacionais mais competitivas; 
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4. Capacidade de redigir propostas consistentes de participação em conferências         
científicas; 

5. Capacidade de desenvolver técnicas de apresentação em eventos científicos,         
como Congressos, Seminários, Workshops etc. 

6. Capacidade de compreender as etapas da produção de um trabalho científico,           
desde a sua concepção até a publicação; 

7. Habilidade de construir críticas consistentes e cientificamente referenciadas ao         
trabalho alheio, na forma de pareceres científicos e, em sentido inverso, de            
apreender críticas e de solucionar problemas apontados pela revisão por pares. 

 
 
Metodologia/desenvolvimento das atividades 

● Este Curso foi desenhado para encorajar o Aprendizado Ativo. O seu           
desenvolvimento equilibra aulas expositivas, apresentações de seminários e        
palestras, com discussões qualificadas e cientificamente referenciadas e o         
desenvolvimento supervisionado de tarefas voltadas para a avaliação de         
performance ou de rendimento dos discentes. O Aprendizado Ativo pressupõe          
um forte engajamento do estudante, e o objetivo dessa abordagem é encorajá-lo            
a pensar independente e criticamente, ao tempo em que o seu crescimento na             
disciplina, a construção do conhecimento e a apropriação temática permanecem          
fortemente ancoradas na conclusão do programa de leituras e em pesquisa           
desenvolvida de moto próprio; 

● O Curso assumirá o formato de um Seminário Avançado. Isso significa que o             
sucesso do grupo é altamente dependente de uma participação ativa e           
credenciada de todos os estudantes em sala de aula, que todos os textos listados              
como leituras obrigatórias em cada uma das sessões sejam efetivamente lidos           
por todos, também como parte da estratégia de Aprendizado Ativo. A leitura de             
textos constantes também na literatura complementar listada em cada uma das           
unidades é fortemente encorajada. Estão, portanto, previamente dispensadas        
visões impressionistas sobre os temas em debate em cada sessão;  

● O Curso se desenvolverá a partir do encadeamento de quatro workshops, a            
saber:  

A. Comunicação Científica;  
B. Pesquisa Histórica;  
C. Aprendizado ativo e profissionalização;  
D. Estratégias de Investigação em Curso - Análise e debate dos projetos de             
tese de doutorado e de dissertações de mestrado.  

● Os workshops são construídos a partir de aulas expositivas ministradas pelos           
professores e por convidados e pelas apresentações de projetos de pesquisa e de             
trabalhos, conduzidas pelos discentes, sob a mediação dos professores. Tal          
encadeamento atende a lógica estabelecida no Programa e seguirá cronograma          
de inserções e apresentações a ser definido.  

● As apresentações de projetos de pesquisa e de trabalhos devem ser conduzidas            
de modo a provocar o debate inteligente e respeitoso, cientificamente          
referenciado e conceitualmente informado das leituras programadas; 

● As aulas expositivas, que poderão ser ministradas pelos professores ou por           
convidados, tomarão o tempo de uma sessão completa ou de uma meia sessão.             
Nelas se buscará a construção dos repertórios conceituais, a crítica e a            
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determinação de periodizações funcionais e as avaliações da historiografia         
pertinente para cada uma das unidades; 

● Todas as leituras indicadas como obrigatórias devem ser lidas por TODOS os            
alunos que tomam parte do grupo, de Mestrado ou de Doutorado; 

● Esta disciplina não aceita alunos especiais, tanto em nível de mestrado quanto de             
doutorado.  

● O Curso possui uma carga de leitura média baixa, estimada entre 120 e 150              
páginas por semana - isso se explica porque o foco do Curso está justamente no               
desenvolvimento de produtos científicos competitivos, como se verá no item          
Avaliação (abaixo). A literatura é formada por alguns artigos científicos, pela           
totalidade de projetos de dissertações de mestrado e de teses de doutorado            
apresentados e pela totalidade de artigos científicos produzidos como trabalhos          
finais; 

● A presença em sala de aula é fundamental. O excesso de faltas para além do               
número máximo permitido pelos regulamentos da Universidade de Brasília leva          
à reprovação; 

● Não há formas de compensação para faltas às aulas. As faltas, justificadas ou não,              
comprometem o rendimento do grupo e a performance do estudante          
matriculado, porque o Curso não é somente um encadeamento acrítico de           
leituras, mas o estabelecimento de um ambiente de debate e de crítica acadêmica             
credenciada e cientificamente referenciada; 

● As aulas serão às terças-feiras, entre 8h10min e 11h40min. Por volta de 9h40min             
se fará um intervalo breve, de não mais de 15 minutos. Roga-se a pontualidade,              
como demonstração de respeito ao grupo; 

● A checagem de presença será feita em duas oportunidades em cada sessão - a              
primeira, por volta de 9h40min, pouco antes de um intervalo, e a segunda por              
volta de 11h30min, pouco antes do fim de cada sessão; 

● Aparelhos celulares devem permanecer desligados ao longo de todas as sessões,           
a menos quando o seu uso seja solicitado pelo professor para a realização de              
atividades específicas, como a realização on line de quizzes, testes e avaliações de             
formato diverso,  

● Será admitido o uso responsável de computadores e tablets, exclusivamente para           
a tomada de notas. 

 
 
Avaliação 
 
No desenvolvimento das atividades do Curso, os professores avaliarão a performance           
dos estudantes e valorizarão: 

1. Evidências de terem lido os textos indicados como leituras obrigatórias para           
cada uma das sessões; 

2. Contribuições relevantes aos debates desenvolvidos em cada uma das sessões; 
3. Demonstrações de interesse às dinâmicas do grupo e de cuidados em não            

monopolizar os debates; 
4. Demonstrações de encorajamento dos colegas e de valorização às contribuições          

de outros ao debate; 
5. Demonstrações de tratamento respeitoso às crenças, valores e opiniões de          

outros; 
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6. Habilidade em avaliar e valorizar diferentes construções metodológicas; 
7. Manipulação confiante de conceitos fundamentais e analiticamente essenciais; 
8. Habilidade em responder de modo efetivo e produtivo à crítica construtiva. 

 

A menção final estará baseada em 4 menções parciais e em mais um conceito de               
qualificação, como estabelecido abaixo: 

 

1. Artigo científico  
○ Os estudantes deverão redigir artigo científico sobre o tema da sua           

dissertação de mestrado ou tese de doutorado. Esse artigo deve          
demonstrar contribuição pessoal (não apenas descrição ou resumo do         
tema ou questão tratada); 

○ Esse artigo deve ter extensão compreendida entre 6 mil e 8 mil palavras,             
dos quais pelo menos 80% devem se referir ao corpus do texto (ou seja,              
com a exclusão de elementos pré-textuais e pós-textuais - e.g.,          
bibliografia); 

○ Esse artigo deve se estruturar com problema e objetivos gerais          
apresentados em introdução, desenvolvimento, conclusão e citações de        
acordo com as regras de submissão da Revista Brasileira de Politica           
Internacional - http://www.scielo.br/rbpi); 

○ Espera-se que os estudantes de Doutorado apresentem um artigo com          
qualidade publicável, em condições de submissão para uma revista         
classificada pelo menos como B1 na escala Qualis da área de Ciência            
Política e Relações Internacionais da CAPES; 

○ Os estudantes deverão apresentar um esquema preliminar do artigo na          
terceira semana do Curso, para avaliação da pertinência e aderência aos           
propósitos da avaliação - instruções específicas serão apresentadas        
oportunamente; 

○ A redação deste artigo será acompanhada pelos professores, que         
orientarão os discentes em suas escolhas metodológicas,       
desenvolvimento do texto e supervisionarão a sua conclusão; 

○ O artigo deverá ser submetido on line, exclusivamente na página da           
disciplina em http://www.classroom.google.com e impreterivelmente até      
03/10 (1a versão) e até 24/10/2017 (2a versão); 

○ Os artigos serão submetidos a mecanismo de detecção de similaridades; 
○ Pontuação - 50% da nota final. 

 
2. Parecer científico (peer review report) 

○ Redação de parecer científico sobre o artigo redigido por um dos colegas; 
○ O parecer deverá ser submetido on line, exclusivamente na página da           

disciplina em http://www.classroom.google.com até o dia 17/10/2017; 
○ O parecer deverá obedecer modelo tipicamente utilizado em revistas         

científicas internacionais na plataforma ScholarOne. Modelo e formulário        
específico serão disponibilizados na página da disciplina; 

○ Pontuação - 15% da nota final. 
 

3. Proposta para participação em conferência científica 
○ Redação de abstract para participação em uma conferência científica,         
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necessariamente sobre o tema do artigo em desenvolvimento e, portanto,          
da tese de doutorado ou da dissertação de mestrado; 

○ O abstract deverá ser submetido on line, exclusivamente na página da           
disciplina em http://www.classroom.google.com até o dia 19/09/2017;; 

○ O abstract deverá obedecer modelo tipicamente utilizado em conferências         
internacionais, a exemplo da International Studies Association, Latin        
American Studies Association e International Political Science       
Association. Modelo e formulário específico serão disponibilizados na        
página da disciplina; 

○ Pontuação - 15% da nota final. 
 

4. Apresentação oral de trabalho em conferência científica 
○ Apresentação do artigo final, resultante de revisões apontadas pelos         

pareceres recebidos, formatado como produto final da disciplina, em uma          
simulação de conferência científica; 

○ O trabalho final será incluído em um painel composto por trabalhos que            
se alinham temática ou metodologicamente, moderado por um estudante         
de doutorado; 

○ Podem ser utilizados recursos visuais (e.g. Power Point - nesse caso, o            
apresentador terá sob a sua responsabilidade a busca e instalação dos           
equipamentos necessários), como também sumários executivos na forma        
de tópicos (nesse caso, o apresentador deve providenciar cópias para os           
demais participantes).  

○ Instruções específicas sobre recursos visuais e o tempo dedicado a cada           
um dos painéis serão apresentadas oportunamente; 

○ A apresentação oral do artigo final se realizará em data TDB.  
○ Pontuação - 20% da nota final. 

 
5. Participação  

○ Participação nos debates e contribuição efetiva para o desenvolvimento         
do grupo, onde se inclui a preparação prévia das leituras indicadas,           
assiduidade, pontualidade e interesse. 

○ Pontuação - sem pontos formalmente atribuídos, esse conceito será         
utilizado como fator de julgamento positivo da performance discente e          
como fator para eventual arredondamento da menção. 

 

Horário de atendimento 

Os professores estarão disponível para atendimento nos seguintes horários: 
● Antônio Carlos Lessa - escritório A1-56/29 do Prédio do iREL às segundas-feiras            

entre 16:00h e 18h, mediante prévio agendamento. O Professor prefere a           
comunicação por correio eletrônico; 

● Danielly Silva Ramos Becard - escritório A1-56/29 do Prédio do iREL às            
segundas-feiras entre 16:00h e 18h, mediante prévio agendamento. A Professora          
prefere a comunicação por correio eletrônico. 
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Acesso às leituras obrigatórias, leituras complementares e outros        
recursos da disciplina 

● Os artigos indicados como leituras obrigatórias, além de leituras         
complementares e recursos de pesquisa serão disponibilizados em formato         
digital na versão clicável deste programa, acessível no ambiente virtual da           
disciplina; 

● Os artigos submetidos pelos alunos, como também os projetos de dissertação de            
mestrado e de teses de doutorado, que compõem o corpo principal de leituras             
obrigatórias da disciplina, serão também disponibilizados no ambiente virtual do          
seminário; 

● Todas as tarefas deverão ser submetidas exclusivamente por intermédio do          
ambiente da disciplina; 

● O ambiente virtual da disciplina está disponível no serviço Google Classroom.           
Para usar este serviço é necessário ter uma conta de e-mail do serviço Gmail. O               
código de acesso ao Ambiente será disponibilizado aos alunos regularmente          
matriculados na disciplina no primeiro dia de aula. 

 
 

Programa de Trabalho 

 
I – Workshop de Comunicação Científica 
Antônio Carlos Lessa & Danielly Silva Ramos Bécard 
 
II - Workshop de Pesquisa Histórica 
Rogério de Souza Farias 
 
III - Workshop de Aprendizado ativo e profissionalização 
Cristina Inoue & Eduardo Viola 
 
IV - Workshop de Investigações em Curso 
Antônio Carlos Lessa & Danielly Silva Ramos Bécard 
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Agenda de Trabalho 

 

Semana Sessão Atividades 

1 08/08 ● Apresentação do programa e das dinâmicas de       
trabalho 

2 15/08 ● Workshop - Redação de artigos e comunicação       
científica 

3 22/08 ● Workshop - Redação de artigos e comunicação       
científica 

4 29/08 ● Workshop - Redação de artigos e comunicação       
científica 

5 05/09 ● Workshop - A pesquisa histórica 
● Submissão da versão revista e ampliada      

dos projetos de tese e de dissertação 

6 12/09 ● Workshop - A pesquisa histórica  

7 19/09 ● Workshop - A pesquisa histórica  
● Submissão do abstract para conferência 

8 26/09 ● Workshop - Estratégias de Investigação em      
Curso - Análise e debate dos projetos de tese         
de doutorado e de dissertações de mestrado 

9 03/10 ● Workshop - Estratégias de Investigação em      
Curso - Análise e debate dos projetos de tese         
de doutorado e de dissertações de mestrado 

● Submissão da primeira versão do artigo 

10 10/10 ● Workshop - Estratégias de Investigação em      
Curso - Análise e debate dos projetos de tese         
de doutorado e de dissertações de mestrado 

11 17/10 ● Workshop - Active Learning e     
Profissionalização  - palestra de Cristina Inoue 

● Submissão do peer review report 

12 24/10 ● Off - Semana Universitária - Não há aula 
● Submissão do feedback ao peer review      

(resposta ao parecer de peer review report) 
● Submissão da versão final do artigo 
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13 31/10 ● Workshop - Active Learning e     
Profissionalização  - palestra de Eduardo Viola 

14 07/11 ● Off - Preparação para conferência - Não há        
aula 

● Atendimento  

15 14/11 ● Conferência - apresentação dos artigos 

16 21/11 ● Conferência - apresentação dos artigos 
● Encerramento 

17 28/11 ● Off - Não há aula 
● Atendimento 

 

O programa de trabalho é tentativo e pode ser modificado. 

 

Leituras  recomendadas 

 

Elaboração de Teses e Dissertações 

Beaud, Michel (2014). A arte da tese: como elaborar trabalhos de pós-graduação, mestrado e              
doutorado. São Paulo: Ed. Best Bolso. 
Eco, Umberto (2014). Como se faz uma tese em ciências humanas. 25ª edição. São Paulo:               
Editoria Perspectiva. 
Evans, David; Gruba, Paul; Zobel, Justin (2014). How to write a better thesis. 3rd edition.               
New York: Springer. (ISBN-13: 978-3319042855; ISBN-10: 3319042858). 
Newendorp, Nicole (2013). A Guide to Writing a Senior Thesis in Social Studies.             
Cambridge: Harvard College.   
https://writingproject.fas.harvard.edu/files/hwp/files/soc_stud_sr_thesis_2013.pdf 

 

Elaboração de Abstract e participação em conferência científica 

International Studies Association. Writing a great abstract.       
http://www.isanet.org/Conferences/New-Orleans-2015/Information/Abstracts 
Japiassú, André Miguel (2013). Como elaborar e submeter resumos de trabalhos científicos            
para congressos. Rev Bras Ter Intensiva, 2013; 25(2), 77-80.         
http://www.scielo.br/pdf/rbti/v25n2/v25n2a03 
Mugah, Joseph (2016). Essentials of Scientific Writing: How to Write Effective Titles and             
Abstracts for Research Papers and Proposals. Bloomington, IN: Author House. 
Planejando um trabalho para congresso.     
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Elaboração e submissão de Artigo científico 

Borja, Angel (2014). How to prepare a manuscript for International Journals – a seasoned              
editor gives advice to boost your chance of acceptance. (PART 1)           
file:///C:/Users/DELL/Downloads/elsevier.com-Six%20things%20to%20do%20befor
e%20writing%20your%20manuscript.pdf 

Borja, Angel (2014). How to prepare a manuscript for International Journals – a seasoned              
editor gives advice to boost your chance of acceptance. (PART 2)           
https://www.elsevier.com/connect/11-steps-to-structuring-a-science-paper-editors-
will-take-seriously 

Cargill, Margaret; O’Connor, Patrick (2013). Writing Scientific Research Articles: strategies          
and steps. 2nd edition. Oxford: Wiley Blackwell. (ISBN-13: 978-1118570708; ISBN-10:          
1118570707) 
http://www.idemployee.id.tue.nl/g.w.m.rauterberg/lecturenotes/2009-Writing_Scientific_Re
search_Articles.pdf 
European Journal of International Relations. Submission guidelines.       
https://us.sagepub.com/en-us/sam/journal/european-journal-international-relations
#submission-guidelines 

Foreign Policy Analysis. Submission guidelines.     
https://academic.oup.com/fpa/pages/General_Instructions 

Gastel, Barbara; Day, Robert (2016). How to write and publish a scientific paper. Santa              
Barbara, California: Greenwood. 8th edition. (ISBN-13: 978-1440842627 ISBN-10:        
1440842620) 
How to write a scientific paper: Guidelines for students of social sciences.            
https://www.sowi.hu-berlin.de/de/studium/downloads/how-to-write-a-scientific-pa
per.pdf 

International Studies Perspectives. Submission guidelines     
https://academic.oup.com/isp/pages/General_Instructions 

Revista Brasileira de Política Internacional. Submission guidelines.       
http://www.scielo.br/revistas/rbpi/pinstruc.htm#001 

Singh, Anneliese; Lukkarila, Lauren (2017). Successful academic writing: a complete guide           
for social and behavioral scientists. New York, London: The Guilford Press. (ISBN-13:            
978-1462529391; ISBN-10: 1462529399) 
Writing for Journals: what makes a great journal paper? Elsevier Publishing Campus.            
https://www.publishingcampus.elsevier.com/pages/14/Colleges/College-of-Skill-trai
ning/Writing-for-books-and-journals.html?PAGE_NR=14 

 

Elaboração de Parecer Científico (Peer Review Report) 

Apex/JJAP Editorial Board. How to write a reviewer report.         
https://journals.jsap.jp/wp-content/uploads/how_to_write_rev_rep.pdf 

Thomson Reuters (2010). Increasing the quality and timeliness of scholarly peer           
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