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EMENTA
As Atividades Programadas têm como objetivo introduzir o aluno nas atividades
do Núcleo de seu orientador, promovendo experiências em pesquisas e em
projetos em ação social, bem como estimulando a produção conjunta de
publicações. Neste semestre a atividade programada do NEPIM – Núcleo de
Estudos e Pesquisas em Identidade-Metamorfose terá como referência o
estudo e pesquisa de personagens sociais que constituem-se como
referenciais identificatórios em diferentes contextos e situações de existência,
considerados teoricamente a partir do sintagma identidade-metamorfoseemancipação. O objetivo central será explorar as possibilidades do sintagma na
compreensão
de
processos
identitários,
desvendando
fragmentos
emancipatórios presentes na vida de indivíduos e grupos, bem como
identificando personagens que ao personificarem referências identificatórios,
apontam alternativas a todos os outros que se encontram nas mesmas
situações. Neste sentido, as atividades deverão explorar também os
procedimentos metodológicos de pesquisa adequados à abordagem e análise
dos casos selecionados.
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