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 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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