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PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 
 

Questão 1: Explique o título:                 (2,0) 

Com a decisão do Ministério da Educação em diminuir o tempo para se realizar um doutorado, a 

probabilidade de se ter trabalhos finais cada vez mais fracos é grande. 

Questão 2: Por que um trabalhador que volta a estudar não pode pretender realizar um doutorado?  

(2,0) 

Porque ele não corresponde ao perfil esperado de um estudante selecionado desde o ensino médio e 

que se beneficia de um financiamento ad hoc.  

Questão 3: Quais são os temas de pesquisas valorizados ?            (2,0) 

São os temas de pesquisas respondendo diretamente a pedidos de instituições que as financiam. São 

assuntos a priori financiáveis e realizáveis em um tempo curto. 

Questão 4: Traduza o terceiro parágrafo do texto (Dans les processus ... travail adéquats.)    (4,0) 

Nos processos de seleção (recrutamento), a seleção (escolha) exclusiva de estudantes 

correspondentes exatamente aos padrões do sistema escolar republicano aumentaria ainda mais as 

fortes desigualdades que o caracterizam. Enquanto os financiamentos doutorais são amplamente 

atribuídos aos estudantes provenientes das turmas preparatórias e das grandes escolas, a obrigação 

de ser financiado para iniciar uma tese restringiria ainda mais a diversidade social e escolar dos 

futuros professores-pesquisadores. Não seria necessário, ao contrário, tentar desenvolvê- la? Enfim, 

esta vontade de uniformização não considera a variedade das condições materiais nas quais as teses 

são produzidas, no que diz respeito aos financiamentos dos laboratórios para o acesso aos campos, 

aos dados, a espaços e instrumentos de trabalho adequados.  
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