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A Disciplina- Projeto aqui proposta tem dois objetivos claros. O primeiro é permitir ao
aluno a vivência de um grupo de pesquisa desde a formulação do problema às análises
dos dados e relatório final. O segundo objetivorefere-se a pesquisa propriamente dita,
o que significa utilização do referencial teórico das representações sociais, o emprego
de procedimentos específicos , a utilização de software ALCESTE , a análise dos
resultados tendo em vista compreender como se constitui a liderança estudantil nos
Centros Acadêmicos da PUCSP.
O presente projeto, já em desenvolvimento, irá neste 1° Semestre de2015 envolver as
fases de aprofundamento da bibliografia, análise dos dados, descrição e preparação
dos relatórios, elaboração de textos para apresentação em congressos.
Espera-se que a realização do curso ao alcançar osobjetivos identificados, permita
também que os alunos adquiram maiores facilidades para desenvolverem suas próprias
dissertações e teses.
A programação do curso prevê o convite de pesquisadores visitantes que estão
trabalhando com a temática.
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