
Resumos dos Minicursos 

 

 Minicurso 1 - Entendendo o Funcionamento de uma Revista Discente 

(Híbrido) 

Data: 17/09/2022 – Das 18h às 21h 

Ministrante: Ícaro Silva Jatobá (Jornalista, mestre e doutorando em História, Política e 

Bens Culturais pelo FGV CPDOC) 

Resumo: Muito se fala sobre a importância de publicar artigos acadêmicos e, 

especialmente, quando falamos de mestrandas (os) e doutorandas (os) as revistas 

discentes representam uma ótima janela para divulgação de pesquisas científicas. Mas 

você já parou para pensar sobre o funcionamento editorial dessas revistas? Quais os 

desafios do cotidiano de um Conselho Editorial? O que acontece naquele tempo que você 

está esperando ansiosamente o “aceite” do artigo? E qual a importância de ser membro 

de periódicos dessa natureza?  

 Nosso principal objetivo é ir além do que sabemos sobre os desafios da escrita 

acadêmica, e entender todo o mecanismo de funcionamento de uma revista discente. Para 

isso, abordaremos a importância da Comunicação Científica e os seus desafios, 

analisaremos a importância de conhecer as diretrizes e regras de submissão de artigos em 

revistas, além de conhecer as funções e atividades cotidianas de uma revista discente até 

o momento final, a sua publicação e divulgação. 

 

 Minicurso 2 - Como Produzir um Podcast Acadêmico (Online) 

Data: 18/09/2022 – Das 9h às 12h 

Ministrantes: Tania Aparecida de Souza Vicente (Mestre em Comunicação, Imagem e 

Informação da UFF e doutoranda do PPHPBC/ CPDOC) e Alex Camacho dos Santos 

(Graduado em História e Mestrando pelo PPHPBC/ CPDOC) 

Resumo: O curso "Como produzir um podcast acadêmico" visa auxiliar os alunos da 

produção de um podcast, apresentando as etapas de projeto, roteiro, pesquisa, sugestões 



de software, elementos narrativos, sonorização, pontos relacionados à ética da pesquisa, 

e questões gerais relacionadas às etapas de pré, produção e pós-produção. 

 

 Minicurso 3 - Escrevendo um Artigo Acadêmico: da Ideia Inicial ao Envio 

para uma Revista (Híbrido) 

Data: 18/09/2022 – Das 18h às 21h 

Ministrantes: Mario Jorge de Paiva (Doutor em Ciências Sociais pela PUC-Rio) e 

Vanusa Maria Queiroz da Silva (Doutora em Ciências Sociais pela PUC-Rio)  

Resumo: Saber produzir um artigo acadêmico é algo essencial para os profissionais das 

mais diversas áreas do conhecimento, logo o objetivo do presente workshop é através de 

uma abordagem introdutória, e didática, debater questões comuns do processo da escrita 

de um texto acadêmico. Quais elementos constituem um resumo? Em quantas seções o 

texto deve ser dividido? Como elaborar um recorte de pesquisa? Qual é a metodologia da 

investigação? Qual a hipótese do trabalho? Para qual revista mandar o texto, quando ele 

estiver pronto? Pareceristas são pessoas cruéis, que possuem prazer em reprovar artigos? 

Essas são algumas das perguntas que serão discutidas no workshop, por dois profissionais 

com ampla experiência na elaboração de pesquisas e no processo de avaliação de textos 

acadêmicos. 

 

 Minicurso 4 - Em tempos de Colonialidade, lutar decolonialmente (Online) 

Data: 19/09/2022 – Das 9h às 12h 

Ministrante: Kátia Antunes Zephiro (Doutoranda em Educação/ UFRRJ) 

Resumo: No curso serão abordados os seguintes aspectos: Conceitos de Colonialidade, 

Modernidade, Eurocentrismo; Aspectos de como a colonialidade se apresenta no mundo 

contemporâneo; Conceitos de Giro Decolonial e Decolonialidade; Decolonizar espaços, 

criar novas possibilidades de compreender e construir o mundo; Luta Decolonial e que 

mundo queremos construir; e Bem Viver e a Decolonialidade. 

 



 Minicurso 5 - Introdução ao Python para Humanidades Digitais (Híbrido) 

Data: 19/09/2022 – Das 18h às 21h 

Ministrante: Matheus Cavalcanti Pestana (Doutorando e mestre em Ciência Política pelo 

IESP/UERJ) 

Resumo: O objetivo do presente minicurso é de introduzir o aluno à linguagem Python, 

de maneira geral, mas também com um foco específico, que é a análise de dados e 

construção de soluções para diversos problemas relacionados às Humanidades Digitais. 

A proposta é não apenas mostrar o básico de Python, permitindo que uma pessoa que 

nunca programou obtenha resultados com poucas linhas de código, mas também mostrar 

outras capacidades da linguagem, estimulando o aluno a seguir em frente por conta 

própria em momento posterior. 

 

 Minicurso 6 - Uso do R para a Análise de Dados Quantitativos em Pesquisas 

(Online) 

Data: 20/09/2022 e 21/09/2022 – Das 9h às 12h  

Ministrante: Jimmy Medeiros (Doutor em Políticas Públicas, Estratégia e 

Desenvolvimento pela IE/UFRJ e professor da Escola de Ciências Sociais e do PPHPBC/ 

CPDOC) 

Resumo: O minicurso on-line “Uso do R para análise de dados quantitativos em 

pesquisas” tem o objetivo de apresentar o uso da linguagem R e os seus recursos básicos 

para desenvolver uma análise descritiva de dados. O minicurso propõe contribuir com o 

desenvolvimento de habilidades de pesquisa de graduandos e pós-graduandos. 

 

 Minicurso 7 - Práticas de Pesquisa em Acervos (Online) 

Data: 20/09/2022 – Das 18h às 21h 

Ministrante: Martina Spohr Gonçalves (Doutora em História Social pela UFRJ e 

professora da Escola de Ciências Sociais e do PPHPBC/ CPDOC) 



Resumo: No curso, serão tratados os seguintes pontos: elaboração de projetos de 

pesquisa; construção de desenho metodológico; formulação de perguntas e problemas de 

pesquisa; e tratamento, organização, interpretação e crítica de fontes documentais. 


