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EMENTA
Esta disciplina tem por finalidade ensinar aos alunos articular as dimensões do
trabalho científico com as questões mais gerais da estrutura da comunidade
cientifica, da organização da difusão da pesquisa e da circulação do
conhecimento, e problematizando a possibilidade de assegurar uma Psicologia
Social teoricamente plural, centrada na realidade brasileira e, ao mesmo tempo,
contribuindo aos debates internacionais. Neste semestre os temas a serem
trabalhados visando desenvolver as práticas de elaboração de trabalhos
científicos serão: referente à pesquisa bibliográfica baseada na diversidade de
bancos de fontes nacionais para atender as finalidades de uma revisão de
bibliográfica na pesquisa cientifica; como elaborar um projeto de pesquisa para
submissão para avaliação seja para pleitear auxilio financiamento, ou seja, para
publicação por meio de avaliação entre pares. Para tanto usaremos para
exemplificar como esses sistemas de avaliação operam visto na modalidade
usado no Brasil de avalição de revistas e livros com base no Qualis da Área da
Psicologia. Também discutiremos as críticas apresentadas a esses sistemas de
avaliação predominantes no Brasil e os efeitos na eficácia das ciências.
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