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II Seminário de Doutorandos Latino-americanos – CEDPAL
I.

Objetivo

O seminário tem como objetivo a análise, a discussão e a posterior difusão dos diversos problemas e temas de pesquisa a cargo de doutorandos latino-americanos que desenvolvem seus trabalhos no marco de um programa de doutorado de uma universidade. Além disso, o seminário
procura gerar um espaço de intercâmbio acadêmico tanto entre os doutorandos latino-americanos,
bem como entre estes e professores especialistas nos temas selecionados, que serão convidados a
participar do evento.
II.

Estrutura do seminário

O seminário realizar-se-á com a intervenção de até 8 participantes (expositores). O próximo
seminário ocorrerá nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2019. Sua organização inicia-se com a chamada para a apresentação de trabalhos de pesquisa (“Call for papers”), por meio da qual se detalham as suas linhas gerais de pesquisa, com a data exata de envio das propostas de trabalhos (máximo 5 páginas), dos textos dos trabalhos para o seminário (máximo 20 páginas) e da realização
do seminário. Os trabalhos devem estar vinculados ao tema principal da pesquisa desenvolvida
no programa de doutorado. O seminário é dirigido preferencialmente àqueles candidatos que se
encontram na fase inicial ou intermediária de sua tese doutoral. Não são aceitos trabalhos baseados numa tese já entregue e/ou finalizada. Após o envio das propostas de investigação, a direção,
com assistência dos pesquisadores e membros do CEDPAL e consulta ao conselho científico,
escolhe os expositores e lhes comunica a decisão, com o objetivo de que os doutorandos elaborem seus draft papers.
O seminário tem como objetivo a discussão e a análise dos draft papers, com a finalidade de
que o resultado delas seja considerado e influa no desenrolar da pesquisa a cargo do doutorando.
O tempo designado para a discusão de cada trabalho é de 60 minutos. Nos primeiros 15 minutos,
o professor discutidor expõe as observações quanto ao texto submetido à sua revisão. Nos 45
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minutos restantes, o texto é debatido entre todos os intervenientes; nesse momento, o doutorando
pode replicar as observações feitas pelo professor discutidor e pelos demais intervenientes. Os
expositores deven procurar levar em conta as sugestõess e/ou opiniões externadas na discusão na
versão final de seus trabalhos.
III. Financiamento*
Para os expositores selecionados que realizam o doutorado numa universidade europeia: o
CEDPAL cobre os custos de viagem (economy class) desde a cidade europeia onde se realiza o
doutorado até Göttingen, bem como a hospedagem e a alimentação nesta última cidade, durante
os dias do evento.
Para os expositores selecionados que realizam o doutorado numa universidade não europeia:
o CEDPAL cobre os gastos de viagem (economy class) desde a cidade de ingresso na Alemanha
até Göttingen, bem como a hospedagem e a alimentação nesta última cidade, durante os dias do
evento.
O CEDPAL encoraja, especialmente, as postulações financiadas (ao menos parcialmente) com
recursos própios da universidade onde se realiza o programa de doutorado.
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*

O alojamento e a alimentação realizam-se nos lugares determinados previamente pela organização. O procedimiento de devolução de gastos será comunicado aos expositores selecionados pela coordenação.
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