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EMENTA 
 
Metas Gerais do Núcleo: O Núcleo tem como objetivos específicos promover 
entre os pós-graduandos o desenvolvimento de atividades de discussão teórica 
e de pesquisa no campo profissional-científico, a produção de trabalhos 
científicos e a participação em atividades de intercambio seja nos congressos 
nacionais e internacionais, em estágios de pesquisa ou como docentes em 
cursos ‘latu senso’.  Para atingir esse objetivos o Núcleo se estrutura entorno 
de 3 eixos de trabalho: 1) discussão de trabalhos de pesquisa elaborados pelos 
alunos, trabalhos estes que deveria ser apresentados em congressos, 
publicações ou atividades de ensino desenvolvidos por eles - esta atividades 
tem como objetivo ensinar aos pós-graduados as pratica e parâmetros de 
elaboração de textos para comunicação acadêmica/cientifica no padrões atuais 
da academia; 2) planejar a participação dos membros do núcleo em encontros 
científicos nacionais ou internacionais, estágios em projetos de pesquisa e 
atividades didáticas que vem a completar a formação acadêmica e profissional 
de um pós-graduando em Psicologia Social; 3) planejar atividades em conjunto 
de pesquisa, projetos de intervenção e propostas de atividades de ensino.  
No primeiro semestre, para atingir esses objetivos, o Núcleo se organiza 
entorno três conjuntos de atividades: a) uma programação de leituras 
referentes a algum tema teórico no campo da psicologia política; b) uma 
programação de discussão de trabalhos e propostas de mesa redondas 
elaborados pelos membros do Núcleo a serem apresentados em congressos 
científicos, especialmente nos congressos da Associação Brasileira de 
Psicologia Social-ABRAPSO nacional e regional e da Associação Brasileira de 
Psicologia Política-ABPP que são realizados no segundo semestre do ano; c) a 
programação de discussão de conteúdos e leituras relevantes às atividades de 
projetos de pesquisa em conjunta, projetos de intervenção comunitária, e/ou 
projetos de docência implementados por grupos de membros do Núcleo, 
propostas de publicações em conjunto. Em alguns momentos o Núcleo poderá 
receber pesquisadores visitantes para palestras sobre as pesquisas sendo 
desenvolvidas por esse pesquisador.  
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