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EMENTA 
 
As Atividades Programadas   têm por objetivo introduzir o aluno nas atividades 
do Núcleo de seu orientador, promovendo experiências em pesquisa e em 
projetos de ação social, bem como   estimulando a produção conjunta de 
publicações   A cada semestre, elege-se   uma questão teórica, metodológica ou 
temática ou um caso a ser estudado e se definem as atividades a serem 
realizadas. As atividades do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Práticas 
Discursivas no Cotidiano: direitos, riscos e saúde (NUPRAD) deste semestre têm 
por objetivo propiciar aos alunos experiência em apresentação pública de suas 
pesquisas seja em modalidades orais, seja por meio de publicação em revistas 
científicas. Em relação às modalidades orais, serão apresentadas pesquisas de 
participantes do Núcleo nas três dimensões de sua estrutura: direitos, riscos e 
saúde tendo por norte a clareza quanto às bases epistemológicas, conceituais e 
metodológicas. Quanto às publicações, serão analisados criticamente artigos já 
encaminhados, ainda em processo de avaliação, assim como aqueles que foram 
rejeitados. O objetivo é entender (a) o gênero de linguagem das revistas às quais 
esses artigos foram submetidos; (b) a coerência entre artigo submetido e missão 
da revista e (c) a relação entre o conteúdo dos pareceres e a clareza quanto às 
bases epistemológicas, conceituais e metodológicas do artigo encaminhado.  
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