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EMENTA 
 
Esta disciplina tem por finalidade permitir aos alunos articular as dimensões do 
trabalho científico com as questões mais gerais da estrutura da pós-graduação, 
da organização da pesquisa e da circulação do conhecimento, respeitando o 
objetivo de fortalecer uma Psicologia Social teoricamente plural, centrada na 
realidade brasileira e, ao mesmo tempo, participante do debate internacional. 
No primeiro semestre de 2018, as atividades propostas estão estruturadas em 
torno de duas habilidades. A primeira é referente à pesquisa bibliográfica na 
diversidade de bancos de dados nacionais e internacionais para maior 
compreensão sobre o uso de palavras chave e filtros de busca. A segunda 
habilidade refere-se à cultura de avaliação entre pares, tendo como exemplo a 
elaboração de pareceres para artigos encaminhados para revistas científicas. 
Nesta direção, propõe-se também familiarização com os sistemas de avalição 
de revistas e livros com base no Qualis da Área da Psicologia.  
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