Disciplina:
Professora:
Nível:
Créditos:
Tipo:
Semestre:
Horário:

Pesquisa em Psicanálise, política e sociedade: a escrita
do texto
Miriam Debieux Rosa
Mestrado/Doutorado
03
Seminário de Pesquisa - Tipo III
2o de 2015
Inicio: 3/8 - 2ª, 3ª e 4ª - 14/17 e 18/20
Término: 19/08

EMENTA
O curso será baseado na apresentação de teses e dissertações realizadas no
tema psicanálise, política e sociedade. Além do debate do tema vai oferecer
um debate sobre a metodologia utilizada. Oferece também textos
metodológicos básicos para pesquisa de questões da psicanálise e sociedade.
Visa oferecer espaço para elaboração da escrita de capítulos ou artigos
referentes às teses ou dissertações..É indicado para aqueles que estão na
etapa da redação de capítulos teóricos e/ou dos resultados das pesquisas.
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