15.10 Planejamento e Financiamento de Projetos

15.10.1 Ementa
Como montar um plano de pesquisa e/ou intervenção social (estimação de recursos,
viabilidade, etc.) Leis de incentivo para a área social e cultural. Agências de
financiamento e fomento de pesquisa e intervenções sociais O trabalho de consultoria
política. Os institutos de pesquisa de opinião. Consultoria histórica

15.10.2 Objetivos
O objetivo principal deste curso é oferecer aos alunos um quadro abrangente das
alternativas existentes para viabilizar financeira e operacionalmente seus projetos de
pesquisa e/ou de intervenção social, incluindo projetos culturais de cunho social. A
orientação geral do curso é no sent ido de enfatizar as alternativas que podem ser
construídas autonomamente pelos próprios alunos com vistas a incentivar sua
iniciativa empreendedora, seja na busca de recursos para um projeto particular, seja
na fundação e construção de ONGs, empresas de pesquisa, consultoria e/ou análise
de informações sociais. Uma parte significativa do curso será dedicada a
apresentação de "casos de sucesso" de empreendedores que construíram empresas
de pesquisa, consultoria, ou ONGs. Espera-se que a discussão desses casos sirva
de modelo para os alunos pensarem suas alternativas de colocação no mercado de
trabalho.
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