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APRESENTAÇÃO 

 

A criação do Bacharelado em Ciências Sociais, em 1998, coincide com a 

nova dinâmica acadêmica assumida pelo Departamento de Ciências Sociais e 

Política – DCSP -, como consequência da capacitação de seus docentes, da maior 

circulação destes em eventos científicos e da organização das primeiras atividades 

de pesquisa e extensão. A evolução dessa dinâmica volta a se refletir no 

Bacharelado em 2005, quando é proposta a reformulação do seu projeto 

pedagógico. Este, porém, é um momento de transição institucional, no que diz 

respeito à compreensão do papel do projeto pedagógico na explicitação da 

concepção de um curso de graduação e de suas particularidades. É um momento 

também de assimilação das diretrizes curriculares nacionais, constantes da 

Resolução CNE/CES 17, de 13 de março de 2002. Inicialmente, o projeto 

pedagógico proposto tratava num mesmo documento das duas modalidades do 

curso, designadas à época como habilitações, a Licenciatura e o Bacharelado. As 

discussões que se seguiram, provenientes da tramitação do Projeto Pedagógico e 

das diligências exigidas, vieram clarear as especificidades de cada uma das 

modalidades, sobretudo em relação aos objetivos de cada formação, às estratégicas 

para alcançá-los e ao perfil do profissional desejado.   

O presente projeto busca aprimorar, modernizar e renovar as disciplinas, 

procurando articular as matérias de formação teórica e metodológica. Embora o 

Projeto Pedagógico aprovado em 1998 busque fazer tal articulação, este parte da 

necessidade de estruturar as disciplinas, especialmente as de caráter optativo, a 

partir das linhas de pesquisa e das áreas de interesse dos docentes do 

Departamento de Ciências Sociais e Política. A modalidade bacharelado oferecerá 

aos alunos a possibilidade de aprofundar sua formação em um dos núcleos que 

compõem o curso: Antropologia, Ciência Política e Sociologia. Ao mesmo tempo, o 

aluno terá uma maior flexibilidade na escolha das disciplinas optativas e eletivas, 

configurando-se  efetivamente como tal. Contudo, a concepção pedagógica que 

orienta a sequência e a distribuição dos componentes curriculares ao longo do curso 

não sofreu alterações.  
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As alterações podem ser percebidas na organização curricular, a qual se 

encontra estruturada a partir de três eixos, conforme determinação do Parecer CES 

492/2001, de 3 de abril de 2001: formação específica, composto por um conjunto de 

disciplinas obrigatórias e optativas e de atividades complementares que fazem parte 

da identidade do curso (Antropologia, Ciência Política e Sociologia); formação 

complementar, compreendendo disciplinas obrigatórias, optativas e atividades 

definidas a partir dos conjuntos temáticos das áreas específicas de formação do 

curso, bem como de disciplinas ou atividades que fazem interface com aqueles 

conjuntos advindos de outros cursos da UERN; e formação livre, compreendendo as 

Atividades Acadêmicas Curriculares – ACC.  

A construção do presente projeto pedagógico e sua tramitação institucional 

não tem sido feita sem percalços. Como atividade coletiva, ela carrega o mérito de 

ter patrocinado para todos os envolvidos no processo de discussão um rico 

aprendizado sobre a formação profissional de um bacharel em Ciências Sociais. Por 

outro lado, ela padece da morosidade que caracteriza os trabalhos levados a cabo 

por grandes grupos. Desde 2006 o presente projeto encontra-se em tramitação no 

CONSEPE, tendo passado por várias diligências. Elas tratam, em certa medida, de 

regularizar e legalizar algumas práticas já incorporadas durante o tempo em que 

dura a tramitação do projeto. Acrescente-se que as mudanças na legislação ou, por 

outra, seu aperfeiçoamento, contribuíram em alguma medida para essa tramitação 

demorada. A título de lembrança, dois documentos basilares para a elaboração do 

PPC, as Diretrizes Curriculares de Ciências Sociais (Resolução CNE/CES 17, de 13 

de março de 2002), no plano nacional, e o Regulamento dos Cursos de Graduação 

(Resolução nº 5/2010 – CONSEPE, de 10 de fevereiro de 2010), no plano interno, 

foram instituídos, respectivamente, em 2002 e em 2010. Um outro elemento a ser 

considerado é que durante boa parte do ano de 2012 e nos primeiros meses de 

2013 o trabalho foi paralisado para que a Comissão se dedicasse à finalização do 

PPC da Licenciatura em Ciências Sociais, trabalho visto como ainda mais urgente do 

que este.  

As diligências requeridas, muitas delas visando à adequação do Projeto ao 

Regulamento dos Cursos de Graduação, referem-se à inclusão da história da UERN, 

à necessária coincidência entre a redação dos objetivos no Regulamento do Curso e 

no corpo do Projeto, a inclusão do estágio como componente curricular, a definição 



11 

 

 

de critérios para a integralização curricular, a uniformização do nome de algumas 

disciplinas constantes no SAE e no PPC, a revisão do código, das ementas e 

atualização da bibliografia de algumas disciplinas; a explicitação de políticas de 

avaliação institucional e do PPC, a descrição dos recursos humanos existentes, da 

infraestrutura e das políticas de pesquisa e de extensão.   

Ainda que não conste das diligências, foi incorporado um elemento novo à 

metodologia adotada para a consecução do Projeto. Trata-se da Tutoria, uma forma 

de acompanhar mais de perto as relações do estudante com o curso e de estimulá-lo 

desde cedo a escrever textos acadêmicos. 

Como informação geral, todas as diligências foram respondidas conforme as 

recomendações do Parecer elaborado pela professora Moêmia Gomes de Oliveira 

Miranda em 22 de novembro de 2011, salvo aquela que  se refere à incorporação do 

estágio. A razão da não adoção deste componente curricular, no momento, deve-se 

ao fato de que seria necessário grande mudança na matriz curricular, na carga 

horária total, no Regulamento e nas estratégias de acompanhamento e avaliação do 

curso, a fim de adequá-lo ao conjunto, o que demandaria mais discussões e mais 

tempo do que o previsto para a finalização deste Projeto Pedagógico. Aliado a esta 

razão há o fato de que o  Parecer CNE/CES nº 224, de 4 de agosto de 2004 é 

categórico em sua conclusão de que, “Considerando que os instrumentos legais 

supracitados não contemplam expressamente o caráter de obrigatoriedade do 

estágio para o bacharelado, manifesto-me no sentido de que deve ficar a critério de 

cada instituição a sua inclusão no respectivo projeto pedagógico do Curso de 

Ciências Sociais, bacharelado. Registre-se a obrigatoriedade do estágio para a 

licenciatura”. 

O trabalho de reformulação do PPC da Licenciatura em Ciências Sociais 

teve sua contribuição para o cumprimento das diligências, uma vez que boa parte do 

conjunto das disciplinas de sua matriz curricular foi revista, incluindo muitas 

disciplinas comuns a ambas as formações. É o caso de Introdução à Antropologia, 

Introdução à Política, Introdução à Sociologia, Metodologia do Trabalho Científico, 

Metodologia das Ciências Sociais, Métodos e Técnicas de Pesquisa I, Teoria Política 

Clássica, Teoria Sociológica Clássica, Cultura Brasileira, Antropologia e Arte, Estudo 

dos Conflitos Sociais e da Violência, Etnologia Indígena, Sociedade e Natureza, 
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Sociologia da Linguagem, Sociologia da Cultura e Métodos e Técnicas de Pesquisa 

II. Também faz parte da matriz curricular, como disciplinas optativas, algumas 

disciplinas pedagógicas já revistas no PPC da Licenciatura, como as seguintes: 

Didática, História da Educação Brasileira, Laboratório de Ensino em Ciências Sociais 

I, Língua Brasileira de Sinais, Metodologia do Ensino em Ciências Sociais, Política 

Educacional, Psicologia da Educação. No entanto, há concordância no 

Departamento em solicitar a retirada da disciplina Laboratório de Ensino em Ciências 

Sociais I da matriz curricular do Bacharelado. 

No item 6.2 Estrutura Curricular foram explicitados de forma mais clara a 

classificação dos grupos de componentes curriculares no interior do Eixo de 

Formação Específica. Foras sistematizados 6 grupos de componentes: Introdutórios, 

Teóricos Clássicos, Teóricos Contemporâneos, Estudos Brasileiros, Metodológicos e 

Optativos. No grupo das Optativas, há um sub-grupo Área de Metodologia.  

Algumas partes do documento, aquelas tratando da flexibilização curricular, 

de questões ligadas à gestão do ensino, aos conteúdos curriculares básicos e à 

matriz curricular, foram  deslocadas.  O texto referente à flexibilização curricular foi 

deslocado do final do documento para o item 6.2., mais precisamente para o sub-

item que trata das disciplinas Optativas, uma vez que elas representam, em parte, a 

ideia de flexibilização curricular. Esta, a flexibilização, abrange tanto o Eixo de 

Formação Específica como o de Formação Complementar. E coincide 

completamente com o de Formação Livre. O texto existente na primeira versão está, 

portanto, diluído por vários sub-itens. 

O número total de créditos foi ajustado, em razão de terem sido 

contabilizados créditos atribuídos, na primeira versão, ao componente Atividades 

Acadêmicas Complementares. 

De modo detalhado, em atenção ao Parecer do Setor de Cursos de 

Graduação/PROEG e em resposta às diligências apontadas, a presente versão do 

PPC de Ciências Sociais, modalidade Bacharelado, apresenta as seguintes 

modificações: 

a) foram atualizados os dados relativos à identificação dos cargos da 

administração superior da UERN; 
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b) foi acrescentado, na caracterização do curso (p.7), o turno de oferta e a 

forma de acesso, assim como foi uniformizada a informação sobre o tempo mínimo e 

máximo para integralização curricular, expresso em semestres, constante na 

caracterização e no Regulamento do Curso; 

c) foi revista a redação e tornada mais clara a proposta do núcleo de 

aprofundamento, a organização e disponibilidade das disciplinas optativas e sua 

distribuição nos semestres; 

d) foi inserido um item com o histórico da UERN; 

e) os objetivos foram revistos, tornados mais claros e mais articulados à 

proposta geral de formação acadêmica; 

f) foram incluídos no documento um conjunto de princípios formativos; 

g) não foi incluído neste Projeto o componente estágio, pelas razões já 

apresentadas anteriormente; 

h) foram definidos, auxiliados por quadros e tabelas, os critérios para 

integralização curricular (item 6); 

i) foram uniformizados os nomes de oito disciplinas que se apresentavam 

divergentes entre o PPC e o SAE (Métodos e Técnicas de Pesquisa I, Métodos e 

Técnicas de Pesquisa II, Política Brasileira, Métodos e Técnicas de Pesquisa III, 

História Econômica e Política Brasileira, Antropologia da Arte, Tópicos Especiais em 

Antropologia, Tópicos Especiais em Sociologia); 

j) foram revistos, corrigidos e uniformizados os códigos das disciplinas 

divergentes no PPC e no SAE (Sociedade e Natureza, Tópicos Especiais de Política, 

Sociologia do Trabalho, Tópicos Especiais de Sociologia); 

l) foram cadastradas no SAE algumas disciplinas que constavam apenas no 

PPC: Sociologia da Linguagem, Didática, Ética e Cidadania, História da Educação 

Brasileira, Metodologia do Ensino de Ciências Sociais, Política Educacional, 

Psicologia da Educação, Laboratório de Ensino em Ciências Sociais I.  

m) Foram eliminadas do PPC, por não constarem do SAE, as disciplinas: 

Militares e Política, Pesquisa Educacional, Temas Transversais em Educação 
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Básica, Laboratório de Ensino em Ciências Sociais II, Laboratório de Ensino em 

Ciências Sociais III, Estágio Curricular Supervisionado de Ensino I, Estágio 

Curricular Supervisionado de Ensino II, Estágio Curricular Supervisionado de Ensino 

III, Estágio Curricular Supervisionado de Ensino IV; 

n) foi revista a redação e corrigidas as ementas não coincidentes, no Projeto 

e no SAE, das seguintes disciplinas: Introdução à Antropologia, Antropologia da 

Arte, Antropologia e Literatura, Sociedade e Natureza, Introdução à Política, Partidos 

Políticos, Introdução à Sociologia, Estrutura de Classes e Estratificação Social, 

Sociologia da Comunicação, Sociologia da Cultura, Sociologia do Desenvolvimento, 

Sociologia do Meio Ambiente, Sociologia do Nordeste Brasileiro, Sociologia Urbana, 

História Moderna e Contemporânea (não acusada no parecer, mas também 

divergente), História do Pensamento Econômico, Produção Textual, Estatística I e 

Cultura Brasileira; 

o) foram definidas a ementa e a bibliografia das disciplinas: Tópicos 

Especiais de Antropologia, Tópicos Especiais de Política, Tópicos Especiais de 

Sociologia, Seminário de Monografia I e Seminário de Monografia II. 

p) a bibliografia, básica  e complementar, de todas as disciplinas foi revista, 

em função da quantidade e da disponibilidade no acervo, e as referências foram 

uniformizadas, segundo as normas da ABNT; 

q) todas as estruturas, formais ou informais, os procedimentos e os eventos 

ligados à gestão do ensino foram enfeixados no item 8. Políticas de Gestão, p. 182, 

incluindo a política de avaliação institucional, do ensino e da aprendizagem, e os 

momentos e abordagens do planejamento; 

r) o item que trata dos recursos humanos à disposição do Departamento foi 

enriquecido por informações mais detalhadas sobre o corpo docente e o quadro 

técnico-administrativo; 

s) a infraestrutura disponível foi também detalhada, incluindo o acervo 

bibliográfico de interesse para o curso; 

t) o Anexo 1 constante da primeira versão, intitulado Necessidades que 

Precisam ser Equacionadas para Viabilização dos Objetos Propostos pelo PPC, foi 
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incorporado a este documento como item 8.5, p. 225, tratando não apenas de 

necessidades materiais,  mas também de novas práticas e compreensões, ligadas à 

cultura institucional presente no Departamento;  

u) o Regulamento do Curso recebeu especial atenção, no sentido de 

expressar fielmente o que está sendo exposto no corpo do projeto. 

Adiante-se, por fim, que o Departamento de Ciências Sociais e Política já 

sente a necessidade de algumas mudanças mais profundas no curso, a serem 

promovidas num futuro próximo, entre as quais se coloca a adoção do estágio.  

Do mesmo modo, pensa-se rever a forma como a ideia de núcleo de 

aprofundamento está sendo adotada. Em vez de se deixar em aberto a ênfase da 

formação, centrada em cada uma das áreas (Antropologia, Ciência Política e 

Sociologia), o que pode significar algo excessivamente vasto e abstrato, poder-se-ia 

conduzi-la em torno de uma das três temáticas eleitas, de caráter mais concreto:  

Cultura Brasileira, Desenvolvimento Regional, Política Brasileira. Estes núcleos 

temáticos, ou ênfases, poderiam ser constituídos cada um por 4 disciplinas, ou seja, 

por uma carga horária de 240 horas. E seriam ofertadas pelo menos 6 disciplinas, 

para que o aluno escolhesse as 4. Outras 4 disciplinas, também de caráter mais 

aplicado, poderiam ser comuns aos 3 núcleos temáticos, e, para a escolha do aluno, 

seriam também ofertadas 6 disciplinas, para que ele escolhesse quatro. A ideia leva 

em conta às 480 horas (8 disciplinas) reservadas na matriz curricular atual para as 

disciplinas optativas.  
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1. HISTÓRICO DA UERN, DO CURSO E AS ÁREAS DE 
CONHECIMENTO 

 

1.1. A UERN 

Com 45 anos de existência, a UERN tem em sua história algumas fases bem 

caracterizadas. Criada em 28 de setembro de 1968, por lei municipal, ela nasceu 

reunindo três faculdades já existentes: a Faculdade de Serviço Social, o Instituto de 

Filosofia, Ciências e Letras, criados ambos em 1965, e a Escola Superior de 

Enfermagem de Mossoró, criada em 1968. O curso de Pedagogia, ofertado no 

Instituto de Filosofia, Ciências e Letras, juntamente com História, Ciências Sociais e 

Letras, foi desmembrado, dando origem a uma quarta faculdade, a de Educação – é 

este o núcleo inicial da UERN. 

Nascida como Universidade Regional do Rio Grande do Norte – URRN -, ela 

teve o nome mudado, em 1997, para Universidade Estadual do Rio Grande do 

Norte, permanecendo, porém, a sigla URRN. Essa denominação vigorou até 1999, 

quando passou a ser denominada Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – 

UERN.  

Pouco anos após constituída, ela começou a se expandir, através da criação 

de campi avançados. Em 1974, criou o Campus Avançado de Assú; em 1976, o de 

Pau dos Ferros; em 1980, o de Patu. Vinte anos depois, em 2002, é criado o 

Campus de Natal, na Zona Norte, e em 2005, o Campus de Caicó. Também em 

2002, a instituição adota uma política massiva de interiorização, calcada na criação 

de Núcleos Avançados de Educação Superior, modelo diferente daquele do campus. 

Em três anos, a UERN se instala em todas as regiões do estado, somando 12 (doze) 

núcleos e 5 (cinco) Campi Avançados, ofertando 83 cursos de graduação, 

frequentados por quase 10.500 alunos. 

Uma política de capacitação docente adotada com mais ênfase na segunda 

metade dos anos 1990 começou a render frutos já no início dos anos 2000, visíveis 

no surgimento dos primeiros grupos de pesquisa, na organização de seminários e 

colóquios internos, no aumento da produção científica e na participação exitosa nos 

editais das agências de fomento. Mais recentemente, e como consequência do 

amadurecimento institucional, a UERN se inicia na oferta de cursos de pós-
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graduação stricto sensu – três cursos de mestrado são criados em 2007, dois em 

2010 e dois em 2011.  

Com um quadro docente de 791 professores efetivos, em que se destacam 

220 doutores e 367 mestres, atuantes em 82 grupos de pesquisa, muitos deles 

consolidados, a instituição tem aumentado sua presença na comunidade científica 

nacional e se prepara para oferecer em breve seu primeiro curso de doutorado. 

 

1.2. O Curso de Ciências Sociais 

O curso de Ciências Sociais da UERN foi criado no ano de 1965, posto em 

funcionamento em 1966, e reconhecido dez anos depois, através do Decreto 

Federal nº 79.017, de 23 de dezembro de 1976. Inicialmente, ele possuía apenas a 

modalidade Licenciatura. Em 1971, segundo as Resoluções 32/71-U, de 17 de junho 

de 1971, e 56/72-U, de 12 de outubro de 1972, o Conselho Universitário instituiu o 

Bacharelado em Ciências Sociais, cujo grau seria conferido aos alunos que 

obtivessem 160 (cento e sessenta) créditos ou 2.400 horas, sem, contudo, ser de 

fato implantado. A Resolução nº 32/71, do Conselho Universitário, institui o que à 

época era compreendido como o projeto pedagógico do curso, o qual se resumia  à 

grade curricular constituinte do Currículo Pleno do Curso, aos objetivos da formação 

e ao grau concedido – de bacharel – além de normas gerais sobre o funcionamento 

dos cursos. O Curso de Ciências Sociais era ofertado no Instituto de Ciências 

Humanas, sucedâneo da Faculdade de Ciências e Letras, estruturado na forma de 

Ciclos – Ciclo Geral, de caráter básico, com duas partes: Indiferenciada e 

Diferenciada, e o Ciclo Profissional. A resolução de 1971 estabelece que o ICH se 

encarregará, através de seus ciclos, de oferecer a formação de bacharel, enquanto 

caberá à Faculdade de Educação a formação do licenciado. No entanto, os diplomas 

expedidos, de forma conjunta, pelo ICH e Faculdade de Educação, e assinados por 

seus diretores e pelo reitor, conferem o grau de LICENCIADO EM CIÊNCIAS 

SOCIAIS.  

Na época de sua criação, o curso visava à formação de profissionais para o 

magistério de I e II Graus, os quais ministrariam as disciplinas Educação Moral e 

Cívica (OMC) e Organização Social e Política do Brasil (OSPB). Com a extinção 
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destas duas disciplinas nos currículos escolares, o licenciado em Ciências Sociais 

voltou-se para o ensino de História e Geografia (I Grau) e Sociologia, Elementos de 

Economia e Geografia Humana (II Grau), apoiado pela Portaria Nº. 399, de 28 de 

junho de 1989, do Ministério da Educação. 

Desse modo, como o que se consolidou nas quase três décadas seguintes foi 

a formação de professores, de licenciados, ficando esquecida a formação de 

bacharel, em 1998 o CONSEPE, pela Resolução nº 19/98, no contexto de um novo 

quadro da Educação Superior Brasileira, dado pela aprovação em 1996 da Lei de 

Diretrizes e Base da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), 

institui a modalidade Bacharelado em Ciências Sociais. 

A promulgação da LDB ensejou uma série de mudanças na concepção e na 

oferta dos cursos superiores, conduzida por intensa produção de normas. Como se 

trata de promover mudanças de concepções e de cultura, a absorção dos novos 

princípios e das novas práticas institucionais não foram de imediato absorvidas, 

redundando em avanços e recuos na formulação dos documentos internos, 

compreensões mais claras em alguns momentos e mais nebulosas em outros. Para 

que se tenha presente um pouco dessa evolução normativa, resumimos os principais 

documentos produzidos pelo Conselho Nacional de Educação e pelo Ministério da 

Educação. 

Em 1997, a regulamentação da LDB promove as primeiras tentativas de 

estabelecer as diretrizes curriculares em substituição ao currículo mínimo dos 

cursos. O Parecer CNE n° 776/97 estabelece oito princípios gerais a serem 

considerados na elaboração dos currículos, sob a seguinte justificativa: “Convém 

lembrar que a figura do currículo mínimo teve como objetivos iniciais, além de 

facilitar as transferências entre instituições diversas, garantir qualidade e 

uniformidade mínimas aos cursos que conduziam a um diploma profissional. A nova 

LDB, no entanto, em seu art. 48, pôs termo à vinculação entre diploma e exercício 

profissional, As diretrizes curriculares constituem no entender do CNE/CES, 

orientações para a elaboração dos currículos que devem ser necessariamente 

respeitadas por todas as instituições de ensino superior. Visando assegurar a 

flexibilidade e a qualidade da formação oferecida aos estudantes, as diretrizes 

curriculares devem observar os seguintes princípios:(...)”  
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O Parecer CNE/CES nº 583/2001, de abril de 2001, ao tratar das “orientações 

para as diretrizes curriculares dos cursos de graduação”, como esclarece sua 

ementa, avança no sentido de dar maior precisão a essas diretrizes. O parecerista, 

Éfrem Maranhão, destaca a ligação delas com a avaliação dos cursos ao relembrar 

que  “O Decreto 2.026, inciso II do artigo quatro, de outubro de 1996, bem como no 

artigo 14 do Decreto 2.306, de 1997, estabelecem que as Diretrizes Curriculares são 

referenciais para as avaliações de cursos de graduação.” Efetivando a transição de 

um modelo pré-LDB em que a ideia de formação profissional limitava-se 

praticamente à grade curricular, a partir daqui a elaboração do currículo começa a se 

delinear na forma de um projeto pedagógico. Fazendo alusão ao Plano Nacional de 

Educação, o Parecer indica a que se devem referir as diretrizes curriculares. Diz ele: 

“O Plano Nacional de Educação, Lei 10.172 de janeiro de 2001, define nos objetivos 

e metas: “... 11. Estabelecer, em nível nacional, diretrizes curriculares que 

assegurem a necessária flexibilidade e diversidade nos programas oferecidos pelas 

diferentes instituições de ensino superior, de forma a melhor atender às 

necessidades diferenciais de suas clientelas e às peculiaridades das regiões nas 

quais se inserem....   

(…) As Diretrizes devem contemplar: 

a- Perfil do formando/egresso/profissional - conforme o curso o projeto 

pedagógico 

deverá orientar o currículo para um perfil profissional desejado. 

b- Competência/habilidades/atitudes. 

c- Habilitações e ênfases. 

d- Conteúdos curriculares. 

e- Organização do curso. 

f- Estágios e Atividades Complementares. 

g- Acompanhamento e Avaliação.” 

O Parecer CES 492/2001, de 3 de abril de 2001, refere-se a um grande 

conjunto de cursos, cujas resoluções, publicadas em 2002, trataram de particularizar 

cada um deles. Estabelece princípios norteadores – cinco (autonomia intelectual, 

noção de que o curso é mais do que a grade curricular, produção de um projeto 

pedagógico, avaliação). Trata ciências sociais como um só curso, com modalidades, 

aponta habilidades específicas para a licenciatura, estrutura o curso em três eixos - 
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formação específica, formação complementar e formação livre -; assume como 

princípio a recusa à especialização precoce, destaca a conexão com a avaliação 

institucional a partir de critérios estabelecidos pelo curso.  

O Parecer CNE/CES nº 1363/2001, de 29/1/2002, trata de oferecer pistas 

para a elaboração das diretrizes curriculares. Na linguagem do documento, ele se 

refere aos princípios norteadores da concepção das diretrizes curriculares. O 

parecer resume-se a quatro artigos, destacando a determinação de que as Diretrizes 

devem orientar a formulação do projeto pedagógico, estabelecendo a estrutura do 

projeto pedagógico – os itens que deve conter, e dando instruções sobre a carga 

horária a ser adotada. É o mesmo conteúdo presente na Resolução CNE/CES nº 

17, de 13 de março de 2002, que Estabelece as Diretrizes Curriculares para os 

cursos de Ciências Sociais - Antropologia, Ciência Política e Sociologia.  

Durante as primeiras décadas de funcionamento do Curso, ele não sofreu 

nenhuma modificação em sua grade curricular. A primeira investida neste sentido 

data de 1995. O Projeto Pedagógico aprovado em 1998, tratando conjuntamente das 

mudanças na Licenciatura e da criação do Bacharelado, assinala que “Uma primeira 

tentativa de atualização curricular foi elaborada pela comissão de reformulação 

curricular do Departamento de Ciências Sociais  da FAFIC/URRN, composta pelo 

Prof. Dr. Aécio Cândido de Souza, Prof. Ms. Francisca de Souza Miller, Prof. Ms. 

Maria das Graças Furtado e Prof. Ms. Rinaldo Claudino de Barros, enviado ao 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE/URRN - em agosto de 1995. 

O referido projeto que propunha, junto à reformulação curricular da licenciatura em 

Ciências Sociais, a criação do bacharelado, deu entrada no CONSEPE em 8 de 

agosto de 1995, sob o nº do processo 73 (criação da Habilitação em Bacharelado 

em Ciências Sociais) e em 19 de outubro de 1995, sob o nº 90, a reformulação da 

licenciatura em Ciências Sociais, e foi por este Conselho extraviado”.  

Este problema na tramitação do processo, só identificado um certo tempo 

depois,  fê-lo caducar, o que motivou o Departamento a criar nova comissão para 

sua atualização, formada pelos professores João Bosco Araújo da Costa, Edmilson 

Lopes Júnior, Maria Cristina Rocha Barreto, Vanderlan Francisco da Silva e pela 

discente Zânia Christina Feitosa Lobo.  Assim, no ano de 1998 foi reformulada a 

modalidade Licenciatura, fruto da reforma educacional implementada pela Lei de 
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Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei 9.394/96, que explicita com maior 

profundidade um quadro escolar a partir da exigência de que a formação de um 

profissional busque superar as fronteiras disciplinares, capacitando-os para uma 

participação qualificada na Educação Básica.  

O projeto pedagógico de 1998  tratava tanto da reformulação da Licenciatura 

como da estruturação do Bacharelado e nele se previa o enfrentamento de uma 

situação ímpar e preocupante criada por problemas na tramitação burocrática, tanto 

no Departamento como no CONSEPE, e que apresentava para os alunos três 

situações curriculares: “a) os alunos do currículo anterior que está legalmente em 

vigor, mas que devido a tentativa de reformulação curricular de 1995, diz respeito 

apenas aos aluno(a)s cuja entrada seja anterior a este ano; b) os alunos que 

ingressaram nas turmas de 1996, 1997 e 1998 que começaram seus cursos na 

proposta curricular que foi encaminhada ao CONSEPE em 1995, mesmo que esta 

não tenha sido aprovada por este; c) finalmente o(a)s aluno(a)s que iniciaram o 

curso em 1998 já neste segundo semestre foram inscritos em disciplinas orientadas 

pela matriz curricular proposta no projeto pedagógico”.  

 

1.2.1. O Bacharelado em Ciências Sociais 

Criada em 1998, como habilitação (era a linguagem da época), a modalidade 

Bacharelado respondia à necessidade de se formar um profissional capaz de atuar 

no campo da pesquisa social, tanto na área acadêmica como fora da academia. O 

interesse se voltava para a capacitação de profissionais com condições de atuação 

em planejamento, pesquisa, consultorias, formação e assessorias junto a instituições 

públicas, privadas, organizações não governamentais, partidos políticos, 

movimentos sociais e outros contextos da vida social.  

O Curso de Bacharelado em Ciências Sociais, segundo as “Diretrizes 

curriculares para os cursos de graduação em Ciências Sociais”, explicitadas no 

Parecer CES 492/2001, de 3 de abril de 2001, e na Resolução CNE/CES nº 17, de 

13 de março de 2002, visa propiciar aos estudantes uma formação teórico-

metodológica sólida em torno dos eixos que formam a identidade do curso: a 

Antropologia, a Ciência Política e a Sociologia. Desse modo, no decorrer do curso, 
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que tem a duração média de oito semestres, o aluno tem a possibilidade de tratar 

das principais teorias explicativas de fenômenos fundamentais produzidos pela vida 

social e estudados pelos campos clássicos das ciências sociais, além de se inteirar 

das metodologias apropriadas à sua abordagem. Após a graduação, o bacharel em 

Ciências Sociais pode prosseguir sua formação no nível de pós-graduação 

(mestrado ou doutorado) nas três áreas conjuntas, por meio de um programa de 

pós-graduação em ciências sociais, ou especializar-se numa delas, em programas 

específicos.  

 

1.3. A Pertinência das Ciências Sociais e suas Áreas de Conhecimento  

As ciências sociais, mais tardias do que as ciências naturais, surgem na 

esteira de uma série de mudanças na sociedade, muitas das quais, desde a primeira 

hora, lhes servem de tema de estudo. A conformação da sociedade industrial, com o 

declínio da sociedade agrária e tradicional e com o crescimento de uma sociedade 

urbana e moderna, serve de pano de fundo para a constituição desse novo campo 

de conhecimento. Podemos pontuar alguns dos elementos que caracterizam essa 

transformação macrossocial: a revolução tecnológica escorada na energia a vapor e 

no uso de máquinas, aplicadas à área dos transportes e da produção industrial, o 

que possibilitou a expansão do capitalismo para outras latitudes e culturas; a difusão 

de ideais libertários e de novos arranjos políticos; a crescente perspectiva de 

dessacralização e de manipulação do mundo físico, a qual invade também a vida 

social, composta por fenômenos a serem explicados não mais pela intervenção de 

forças divinas, mas pela intervenção forjada nas relações entre os homens, em 

suma, pela dinâmica da vida social. 

Constituído o campo de estudo (o da sociologia, pelas novas relações de 

trabalho, pelas mudanças sociais e pela urbanização; o da antropologia, pelo 

contato com novas culturas; o da política, pela irrupção das reivindicações das 

classes populares e pela dinâmica dos poderes do Estado liberal), como ciências 

teóricas, puras, as ciências sociais têm alimentado uma gama enorme de campos de 

intervenção social, tais como a educação, o serviço social, a economia, a história, a 

geografia humana, a administração, as letras, a comunicação social. As teorias 

sociológicas, antropológicas e políticas têm trazido esclarecimentos significativos 
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sobre o funcionamento das sociedades em suas várias dimensões e, de modo 

aplicado, auxiliado a ação institucional e de indivíduos na tentativa de exercer algum 

tipo de previsão e controle de algumas questões cruciais à vida social.  

No Brasil, os três campos de conhecimento que constituem as ciências 

sociais estão institucionalizados através de sociedades científicas como a ABCP 

(Associação Brasileira de Ciência Política), ABA (Associação Brasileira de 

Antropologia) e SBS (Sociedade Brasileira de Sociologia), além da ANPOCS 

(Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais), que congrega 

pesquisadores das três áreas. Essas áreas de conhecimento são caracterizadas, 

mais detidamente, a seguir.  

 

1.3.1. Antropologia: 

Cabe à Antropologia a investigação sobre a especificidade do comportamento, 

da organização, dos valores, sentimentos e crenças das sociedades humanas, 

enfim, de seu estilo de vida e cosmovisão. Ancorados em metodologia própria, os 

antropólogos estão habilitados a oferecer interpretações de práticas culturais e de 

representações simbólicas específicas dos diferentes grupos sociais, 

proporcionando um olhar de alcance profundo sobre a vida em sociedade. 

A coleta de dados empíricos, etnográficos, por meio do trabalho de campo - 

dos levantamentos de histórias de vida, depoimentos e entrevistas em profundidade, 

pesquisa documental de fontes primárias, secundárias e teóricas - permite 

interpretações de realidades que podem nortear antropologicamente as 

possibilidades de atuação de instituições, envolvendo os diferentes grupos sociais, 

culturais e políticos. 

Uma das principais áreas da Antropologia é a etnologia, voltada 

predominantemente para o estudo de populações indígenas, afrodescendentes, etc. 

Uma segunda área interessa-se pelo estudo de grupos populacionais específicos 

(jovens, idosos, pessoas com necessidades especiais, etc.) no contexto da 

sociedade contemporânea, de acordo com recortes teórico-metodológicos e/ou 

temáticos diversos (antropologia urbana, antropologia da educação, antropologia da 

saúde, entre outras). 
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1.3.2. Ciência Política: 

 

A Ciência Política é o campo de estudos do poder do Estado moderno (da 

pólis, da cidade), e dos diversos processos políticos, que são o objeto empírico da 

análise dos cientistas desta área. Esta se associa à filosofia política num quadro 

geral de elaboração conceitual. No estudo das relações de poder, ela se interessa 

também pelo campo cultural, como ambiente de luta pelo poder entre os atores.   

Em relação ao Estado, seu estudo consiste, de um modo geral, na 

investigação das ações e tomadas de decisão, do que este se propõe como uma 

entidade racionalizadora dos conflitos sociais, do desenvolvimento econômico e 

social, desdobrando-se num conjunto de subáreas, em que figuram o planejamento 

estatal, as políticas públicas e governamentais.  

No tocante à organização e ao funcionamento do Estado, a Ciência Política se 

interessa pelo conhecimento das estruturas estatais, especialmente a burocracia, e 

por suas relações com outras instituições políticas, incluindo a correlação de forças 

aí presentes.  Os processos políticos formam um escopo de pesquisa e análise da 

Ciência Política - eleições, atores políticos e partidos políticos, dentre outros, assim 

como os movimentos sociais, os grupos de pressão e a relação com o Terceiro 

Setor. 

 

1.3.3. Sociologia: 

Partindo da reflexão sobre as mudanças sociais, econômicas e políticas 

ocorridas com o advento da Modernidade, a Sociologia tem se constituído pelas 

proposições clássicas de autores tão diversos entre si como Marx, Durkheim e 

Weber. Grande parte da tradição sociológica foi construída em torno de dois eixos 

fundamentais: a) a relação entre o indivíduo e a sociedade, a partir da influência da 

ação individual sobre os processos sociais e destes sobre o indivíduo, e b) a 

dinâmica social, pautada em processos que envolvem, ao mesmo tempo, porém em 

gradações variadas, a manutenção da ordem e a mudança social. É do interesse da 
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sociologia a compreensão de fenômenos sociais amplos (religião, educação, 

desenvolvimento), de instituições (família, Estado, universidade), de grupos (jovens, 

presidiários, estudantes), de práticas (voto, casamento) e de fenômenos mais 

difusos (sociabilidade, violência, ação social, representações).  

Desde seu início, a Sociologia, para suas análises, se utiliza de modelos e 

paradigmas competitivos que estruturaram tradições teóricas tanto de cunho macro 

quanto microssociológico. Em suma, as atividades do sociólogo se voltam tanto para 

o estudo e interpretação das relações sociais na sociedade moderna e 

contemporânea, como para subsidiar outros agentes sociais na solução dos 

problemas oriundos das transformações de natureza política, econômica e social. 

A pertinência desses conhecimentos é evidente. Sem dúvida, a compreensão 

geral da sociedade e a qualidade das relações sociais têm sido afetadas 

positivamente pelos conhecimentos advindos das ciências sociais. A noção de 

progresso social, embora criticada por algumas vertentes filosóficas, parece-nos um 

fato real incorporado à história da humanidade a partir dos últimos dois séculos. 

Algumas evidências podem ser elencadas: a vida é mais respeitada hoje do que há 

300 anos, por exemplo; a noção de direitos humanos, se não tem eliminado por 

completo os conflitos entre alguns grupos sociais, tem certamente ajudado a punir os 

excessos de crueldade e estabelecer uma área, cada vez mais crescente, de 

atitudes intoleráveis em situações de conflito; o voto universal, o avanço da ideia de 

democracia, a repartição dos poderes e a expansão  das funções do Estado, a 

noção de inclusão social que preside essa expansão, de alteridade e de relativismo 

cultural têm tornado menos tensas as relações entre culturas diversas e trazido 

vantagens inquestionáveis para a convivência social. 

Como os fenômenos sociais, apesar dos traços universais, expressam-se em 

grande medida com características locais, é preciso preparar recursos humanos com 

condições de compreendê-los e de propor intervenções benéficas à vida social local. 

Nossa região é palco da manifestação, por força de macro e micro dinâmicas 

sociais, de fenômenos sociais diversos, gerados nas relações entre grupos 

minoritários e grupos hegemônicos; na convivência dos habitantes com a cidade – 
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com o espaço físico e com o espaço social e institucional -, com o sistema de 

educação, com a produção econômica e com o mercado regional, com o consumo 

em geral, com a produção e o consumo de bens simbólicos, etc. Novos mercados, 

novas sociabilidades, novos aspectos do fenômeno religioso, novas interações entre  

grupos geracionais e de outras naturezas são objeto de interesse para as ciências 

sociais em âmbito local.  

O PDI UERN (p. 27-8) identifica algumas mudanças regionais, de particular 

interesse para as ciências sociais, e alerta para a necessária ligação entre estas e a 

formação acadêmico-profissional que a UERN oferece. Ele diz:  

  Também caracteriza a região uma dinâmica econômica recente, 
capitaneada, por um lado, pela fruticultura irrigada, e por outro, pela 
agricultura familiar, reorganizada graças às políticas públicas de reforma 
agrária, e que se esforça para se inserir no mercado e por garantir sua 
sustentabilidade. Os recursos naturais, somados às características do clima, 
da paisagem, e à produção cultural conformam uma vocação turística em 
pleno desenvolvimento. 
 De um ponto de vista mais geral, o ambiente econômico atual, 
marcado pela competitividade, pelo progresso tecnológico acelerado, pelas 
novas formas de comunicação, pela busca da eficiência na aplicação dos 
recursos e pela necessidade de novos bens e serviços, exige mudança de 
postura de todos os agentes sociais, sobretudo da universidade. 

É nesse ambiente, e para agir sobre ele, que se estrutura o Curso de 

Bacharelado em Ciências Sociais. Como uma característica desse ambiente, de 

natureza acadêmica, podemos destacar que os fenômenos sociais locais são ainda 

pouco estudados, apesar do avanço que temos tido nesse campo nos últimos anos, 

graças à consolidação de grupos de pesquisa da UERN e da expansão da pós-

graduação stricto sensu no campo das ciências sociais e humanas. No entanto, a 

afirmativa de que eles são ainda pouco estudados se sustenta. O Curso de 

Bacharelado em Ciências Sociais, com grande ênfase na pesquisa, ofertando 5 

disciplinas metodológicas de caráter obrigatório (Metodologia do Trabalho Científico, 

Metodologia das Ciências Sociais, Métodos e Técnicas de Pesquisa I, Métodos e 

Técnicas de Pesquisa II, Métodos e Técnicas de Pesquisa III) e exigindo a 

elaboração de um projeto de pesquisa, a realização de uma pesquisa e a redação 

de uma monografia, busca criar um ambiente estimulante para o avanço desse 

conhecimento. A existência do curso, com a estrutura que está sendo proposta, 

gerará uma dinâmica mais ampla, entre os professores e seus grupos de pesquisa, 

entre os temas de pesquisa e as demandas locais, entre o conhecimento produzido 

e as instituições regionais, entre os alunos e as instituições empregadoras.  
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Por outro lado, e como outra característica presente nesse contexto, o 

planejamento estatal e privado regional consome pouco informações geradas pelas 

ciências sociais. O sistema educacional regional, municipal e estadual, da Educação 

Básica e mesma da Educação Superior, apesar do tamanho considerável e de sua 

complexidade, é planejado, em geral, sem levar em conta informações sobre o 

contexto social, isto é, informações que podem ser geradas pela pesquisa social. Do 

ponto de vista macro, regional e municipal, as informações sociológicas a respeito 

do sistema, de sua estrutura interna, das relações com outras estruturas 

institucionais, são fundamentais para melhor gerenciá-lo. Assim como informações 

de caráter micro, relativas, por exemplo, a contextos familiares, a sociabilidades 

alternativas, a deficits de sociabilidade, a representações juvenis, etc. também são 

necessárias.  

Em resumo, a sociedade brasileira, e a sociedade norte-riograndense em 

igual medida, convive com um sistema eleitoral, que lida com a participação política 

do eleitorado, com um sistema jurídico, que lida com a administração da justiça, com 

um sistema de saúde, público e privado, com um sistema de lazer e de produção 

cultural, com um sistema religioso, etc. Todos esses sistemas, em movimento, 

geram demandas por conhecimento, grande parte das quais se situa no campo de 

competência das ciências sociais. 

As demandas desses sistemas e de outros setores da sociedade, como 

aqueles ligados à produção econômica, de bens ou de serviços, por informações 

sistematizadas configuram-se como demandas do mundo do trabalho às áreas da 

tradição científica social. Os novos movimentos sociais e as novas representações 

sobre cidadania e inclusão, a expansão das funções do Estado, em nível estadual e 

municipal, a diversidade de formas de participação popular, a nova dinâmica 

econômica regional, dada pela agricultura irrigada, pela reocupação, urbanização e 

complexificação da divisão social do trabalho no campo, a abrangência social e a 

qualidade da educação, entre muitos outros temas diretamente ligadas à dinâmica 

social local e regional confluem para a competência instalada no DCSP expressa em 

suas linhas de pesquisa. Desse modo, pesquisas eleitorais, educacionais, de 

mercado, de opinião, diagnósticos, censos, etc. podem fornecer dados para o 

planejamento das atividades capitaneadas pelo Estado ou pela iniciativa privada.  
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A interação mais estreita e fecunda com esses setores sociais se, por um 

lado, é facilitada pela existência e pelo reforço do Bacharelado, exigirá do DCSP um 

certo planejamento estratégico no sentido de distribuir melhor seus docentes entre 

as áreas temáticas das ciências sociais. Se os concursos já são, tradicionalmente, 

realizados para as três sub-áreas clássicas (Antropologia, Ciência Política e 

Sociologia), de natureza teórica, precisam contar, a partir de agora, com vagas 

destinadas a uma sociologia aplicada. Desse modo, é importante contratações para 

a área de Sociologia do Desenvolvimento, a fim de dar conta de disciplinas ligadas 

ao Planejamento de ações institucionais e ao estudo de políticas públicas.  
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2. OBJETIVOS DO CURSO 
 

De acordo com o Parecer CNE/CES 492/2001, o Curso de Bacharelado em 

Ciências Sociais tem por objetivo “formar Cientistas Sociais com uma sólida 

formação teórico-metodológica em torno dos eixos que formam a identidade do 

curso (Antropologia, Ciência Política e Sociologia), fornecendo instrumentos para 

estabelecer relações com a pesquisa e a prática social”. 

Em comunhão com esta diretriz nacional, o Bacharelado em Ciências Sociais 

da FAFIC tem como objetivo geral formar profissionais que, de posse de uma 

reflexão abrangente, possam compreender e explicar fenômenos sociais importantes 

e contribuir intelectualmente para a elaboração de respostas a demandas geradas 

pela atuação das diversas  instituições públicas, privadas e não-governamentais. 

Mais especificamente, o Curso se propõe fornecer tanto uma formação intelectual 

abrangente como despertar competências específicas que devem ser estimuladas e 

orientadas numa fase avançada do curso, de acordo com as afinidades do(a) 

aluno(a). Essas competências referem-se aos conhecimentos necessários à 

compreensão de fenômenos ligados aos grupos sociais (relações intra e inter 

grupos, sociabilidades, hábitos, representações, por exemplo), às instituições sociais 

(formação, desenvolvimento, práticas e transformação), aos processos políticos (seu 

comportamento e dinâmica), à cultura e seus valores. Referem-se também ao 

instrumental metodológico necessário à investigação dos fenômenos, práticas e 

processos sociais. 

Assim, o Curso de Ciências Sociais, Bacharelado, tem como objetivos formar 

profissionais que, de posse de uma reflexão abrangente, possam compreender e 

explicar fenômenos sociais importantes e contribuir intelectualmente para a 

elaboração de respostas a demandas geradas na atuação das diversas instituições 

públicas, privadas, não-governamentais, partidos políticos e movimentos sociais. 

Trata-se, portanto, de capacitar um profissional com formação básica abrangente 

que possa auto-construir-se profissionalmente na atuação em variadas ocupações e 

instituições. Na verdade, o curso pretende, ao mesmo tempo, fornecer tanto uma 

formação intelectual abrangente como despertar competências específicas que 

devem ser estimuladas e viabilizadas nas atividades curriculares. 
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 Esta formação intelectual apta a fornecer uma qualificação profissional 

abrangente será garantida pelo conjunto de componentes curriculares e pelos 

princípios que regem sua articulação. Desse modo, como eixo estruturador do curso, 

a pesquisa primará pelo caráter interdisciplinar, articulando saberes, teorias e 

metodologias das várias áreas das Ciências Sociais. A formação intelectual e a 

qualificação profissional abrangente e interdisciplinar serão garantidas pelo princípio 

da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, viabilizadas pelo 

conjunto de componentes curriculares, os quais propiciarão ao(à) aluno(a): a) 

domínio do universo discursivo, das temáticas e das tecnologias das áreas de 

conhecimento que compõem as Ciências Sociais stricto sensu; b) conhecimentos 

básicos de outras áreas específicas como Filosofia, Economia, Educação, 

Estatística, Língua Portuguesa e História; c) desenvolvimento de habilidades para a 

pesquisa acadêmica, articulando teorias e procedimentos metodológicos, e para a 

extensão universitária, como espaço para formação cidadã, aproximando 

conhecimento e resolução de problemas. 

A partir deste Projeto Pedagógico, o curso visa oferecer aos alunos uma 

formação que envolva a qualificação para o exercício da pesquisa como produtora 

de conhecimento - em seus diversos níveis de alcance: pesquisa diagnóstica e 

prospectiva (pesquisa eleitoral, de opinião, censitária, de mercado, etc.), pesquisa 

empírica para compreensão e explicação de fenômenos sociais de outro nível de 

complexidade (instituições sociais, padrões culturais, imaginário social, alteridades), 

pesquisa teórica e bibliográfica (análise de teorias, ideias e autores) -, como base 

para o planejamento e a inserção na realidade social. Em outras palavras, o curso 

propiciará instrumentos que sejam capazes de desenvolver a competência do 

bacharel em articular teoria, pesquisa, prática social e promover a autonomia 

intelectual e seu compromisso social. Trata-se de estimular a capacidade analítica e 

a formação humanística dos estudantes, encarando como grande desafio a 

instituição de uma metodologia que comprovadamente conduza à autonomia 

intelectual. 

Em síntese, os objetivos do curso são: a) formar profissionais no âmbito das 

Ciências Sociais, orientados, tanto para o meio profissional, quanto para a pesquisa 

acadêmica, com perfil reflexivo e crítico; b) capacitar profissionais para o exercício 

da pesquisa, do planejamento e para a inserção na realidade social; c) formar 
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profissionais compromissados com o exercício da cidadania e da responsabilidade 

social e capazes, portanto, de difundir seus conhecimentos em direção à ampla 

participação dos mais variados segmentos sociais; d) criar condições para 

consolidação de uma cultura de pesquisa e pós-graduação em Ciências Sociais no 

âmbito da UERN. 

A implantação e viabilização dos objetivos propostos neste projeto 

pedagógico apresentam demandas que precisam ser equacionadas. Essas 

demandas estão explicitadas no item 8.5, intitulado “Necessidades que precisam ser 

equacionadas para a viabilização do Projeto Pedagógico do Curso de Ciências 

Sociais – Bacharelado”, à pág. 223.  
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3. PERFIL DO PROFISSIONAL A SER FORMADO 
 

3.1 Perfil Comum 

Uma vez que o DCSP oferece o curso de Ciências Sociais nas modalidades 

Bacharelado e Licenciatura, é compreensível que se pense, de início, em fomentar 

aspectos profissionais comuns a ambas as formações, dado que a matriz conceitual 

desse campo científico, assim como algumas posturas epistemológicas e éticas 

devem ser partilhadas pelos egressos de ambas as modalidades. 

Considerando o ponto de vista do conhecimento, a formação em Ciências 

Sociais envolve um conjunto de atividades que promove uma reflexão integrada de 

conhecimentos por diversas disciplinas de caráter teórico e metodológico. A 

natureza interdisciplinar das Ciências Sociais se revela na abrangência das três 

áreas básicas de domínio específico - a Antropologia, a Ciência Política e a 

Sociologia -, as quais se somam conhecimentos complementares em áreas de 

domínios conexos como, Economia, Filosofia, Estatística, Educação, Letras e 

História. 

Desse modo, o presente projeto pedagógico pretende expressar um modelo 

ideal de profissional, decididamente criativo, capaz de responder às mudanças 

científicas e sociais de nossa época, em razão da sólida formação teórico-

metodológica nas três áreas citadas e da formação humanística, tornando-o apto a 

intervir quer nas atividades de pesquisa, quer nas de ensino, além de sensibilizá-lo 

para o engajamento social. 

Levando em conta que vivemos numa era de revoluções científicas e 

culturais, faz-se necessário que o profissional das Ciências Sociais tenha uma base 

concreta de conhecimentos, de modo que sua imaginação científica possa ser 

exercitada na sua participação em grupos de pesquisa, na vivência de atividades de 

docência, na elaboração de textos científicos, na realização de seminários e na 

interlocução com outras instituições e atores sociais. A formação desses 

profissionais em um contexto marcado pelas mudanças, cada vez mais frequentes, 

em todos os níveis da realidade social, requer um permanente esforço de acuidade 

conceitual e metodológica. De fato, as novas interconexões, os novos fluxos 
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culturais e econômicos produzem fenômenos inusitados que, para serem 

suficientemente compreendidos, necessitam de um aparato conceitual abrangente e 

operativo. 

Diante disso, é necessário que a proposta curricular, as práticas pedagógicas, 

as atividades de pesquisa e de extensão, os programas formativos e de iniciação 

científica, assim como a pós-graduação, sejam compreendidas como uma totalidade 

articulada, concorrendo para alcançar o perfil do profissional desejado. 

Desse modo, um perfil geral se esboça em que figuram expectativas em 

relação ao domínio da linguagem, ao uso do raciocínio abstrato, ao conhecimento e 

utilização dos conceitos da área e das ferramentas metodológicas e este se impõe, 

na forma de saberes e competências concretas, no sentido de configurar um 

profissional crítico, capaz de se posicionar com autonomia diante do alcance a das 

limitações dos vários discursos que pretendem explicar a realidade. Trata-se, pois, 

de lidar com a competência para compreender os discursos científico e político e 

com a competência para formular um discurso baseado em fatos que lhe concedam 

validade. Em outros termos, busca-se aliar saberes técnicos sólidos a saberes que o 

situem no mundo. 

Em suma, a intenção é formar profissionais com ampla capacidade de 

problematizar a realidade, de desenvolver análises sobre os processos sociais e 

culturais em andamento e de expressá-las para diferentes públicos e em diferentes 

formas. 

 

3.2 Perfil Específico 

Ao se pensar a atuação de um bacharel em Ciências Sociais há de se 

destacar, em primeiro plano, a exigência de qualificação no campo da pesquisa. 

Desse modo, em termos gerais, a intenção é formar profissionais com ampla 

capacidade de problematizar a realidade, de desenvolver análises sobre os 

processos sociais e culturais em andamento, de propor a realização de pesquisas e 

de ações de intervenção, de forma a contribuir para o avanço do conhecimento 

sobre a sociedade contemporânea, principalmente a brasileira, e para a melhoria do 

seu funcionamento. 
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Desse modo, espera-se um profissional com sólida formação teórico-

metodológica nos três campos das Ciências Sociais - Antropologia, Sociologia e 

Ciência Política -, dotado de espírito humanístico e responsável, capaz de analisar 

textos científicos de sua área, de redigir relatórios de pesquisa, de propor projetos de 

intervenção em situações identificadas como problemáticas e de avaliar ações 

executadas; enfim, de estabelecer articulações consistentes entre teoria, pesquisa, 

prática e compromisso social.  

Em outras palavras, e de um ponto de vista bastante específico, espera-se 

que o bacharel em Ciências Sociais seja capaz de manusear, ainda que em nível de 

iniciante, os artefatos intelectuais necessários ao trabalho de pesquisa, tais como 

conceitos, categorias e taxonomias, de lidar com a escolha de métodos e com a 

construção de instrumentos, tais como questionários, entrevistas e amostras, 

entendidos como objetos físicos mediadores de objetivos intelectuais. 

Ainda que, por se tratar de uma formação com cunho de iniciação, não se 

espere do egresso a formulação de questões originais de pesquisas, ele deve 

conhecer e dominar todo o processo, caracterizado por variados elementos e 

sequências de passos, o que denota o aprendizado de determinadas habilidades, 

competências e a manipulação de saberes teóricos. Também faz parte dessa 

sequência a esfera da divulgação, representada pelas reuniões científicas e pela 

rede de periódicos existentes em cada área. 

 Em todo esse aprendizado, é fundamental aprender a observar com  rigor. 

Aprender a ver é crucial e antecede as explicações causais relativas a qualquer 

fenômeno. É preciso, primeiro que tudo, enxergar, com todo o rigor, um fenômeno, 

para depois explicá-lo. 

Ajunte-se ao aprendizado desse processo a necessidade de que o objeto de 

pesquisa seja, se possível, traduzido por uma pergunta e que esta se apresente 

formulada da forma mais clara possível. É também desejável que a construção 

desse objeto não ignore a necessária perspectiva científica, compreendida como a 

percepção de que a análise científica precisa de um corpus empírico para poder se 

manifestar. Em outras palavras, a especulação, para ser validada e se sustentar 

como avanço do conhecimento, precisa de um corpus empírico, observável, 

apreensível. Esta perspectiva tem uma relação direta com a viabilidade das 



35 

 

 

pesquisas e com o aprendizado mais seguro do seu processo de realização. Como 

operacionalizar a pesquisa desejada, como responder à questão levantada? A 

resposta a esta pergunta, por sua força pedagógica, deve ser uma preocupação 

fundamental na formação do egresso. Ela dará maior clareza aos encaminhamentos 

teóricos e metodológicos que se impõem para sua resolução. O processo de 

pesquisa inicia-se pela visualização de um fenômeno e prossegue com sua 

descrição, compreensão e explicação. Como se trata de uma formação inicial, deve 

atentar, sempre, para o grau de complexidade dos objetos propostos para pesquisa. 

O espírito acadêmico exige condições reais para se forjar. Daí, o 

envolvimento do aluno em atividades de iniciação científica através do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), do Programa de Educação 

Tutorial (PET) em Ciências Sociais, dos grupos de pesquisa existentes na UERN, 

das ações de extensão, do Programa Institucional de Monitoria (PIM); a 

possibilidade de participação em eventos científicos, na qualidade de apresentador 

ou mesmo de ouvinte; a condução da sua pesquisa para elaboração da monografia 

garantirão, em grande medida, a formação do egresso na direção aqui explicitada.  

Resta, para completar, se instituir o hábito da redação  científica, tão importante para 

a divulgação do conhecimento. A instituição da Tutoria, proposta neste projeto 

pedagógico e descrita detalhadamente no item 8.1.1, que trata das Instâncias de 

Gestão e Acompanhamento do Ensino, e no Regulamento do Curso, objetiva  

responder ao desafio da necessidade de redação acadêmica e do envolvimento 

mais efetivo do aluno com a dinâmica acadêmica necessária à sua formação. 
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4. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM 
DESENVOLVIDAS 

 

4.1. Competências e habilidades gerais  

Como participante de uma formação de nível superior e como profissional que 

irá lidar com a análise social, cuja matéria-prima são as ideias e sua comunicação, o 

estudante precisa desenvolver uma sólida competência linguística, a fim de poder se 

comunicar com clareza e com correção gramatical. Outras habilidades precisam ser 

reforçadas:  o raciocínio abstrato, a exatidão lógica, a habilidade matemática, a 

meticulosidade, a imaginação, o desembaraço e a sociabilidade. Em síntese, o 

profissional de Ciências Sociais deverá possuir as seguintes competências e 

habilidades: autonomia intelectual, capacidade analítica, capacidade de redação e 

de comunicação oral, competência na articulação entre teoria, pesquisa e prática 

social compromissada.  Um profissional de formação versátil e continuada, 

alicerçada na defesa de valores éticos, da criticidade e da cidadania, capaz de 

construir novos espaços de atuação profissional.  

 

4.2 Competências e habilidades específicas 

Para cumprir com o papel de pesquisador dos fenômenos e problemas 

sociais, o profissional de Ciências Sociais formado pela UERN necessita possuir as 

seguintes aptidões: (a) o manejo de categorias e conceitos produzidos pelas 

principais matrizes clássicas e contemporâneas das Ciências Sociais; (b) o domínio 

das metodologias e dos instrumentais de pesquisa em Ciências Sociais; c) a 

competência linguística necessária à formulação de projetos de pesquisa, à 

condução destas e à comunicação dos seus resultados, na forma de relatórios, 

artigos e resumos. 

A partir de tais habilidades, espera-se um profissional com capacidade de 

compreender e formular intervenções para as múltiplas esferas da vida social, tais 

como a econômica, a política, a jurídica, a moral, a educacional, a religiosa, a 

científica, a sexual, a esportiva, etc. Ele deverá ser capaz de analisar textos 

científicos em Ciências Sociais e Humanas, redigir relatórios de pesquisa, propor 
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projetos de intervenção em situações identificadas como problemáticas e avaliar 

ações e projetos em fase de execução ou executados.  
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5. PRINCÍPIOS FORMATIVOS 
 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996 fixa um conjunto de princípios e 

fins da educação nacional, enfatizando dimensões como o desenvolvimento integral 

do educando, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o 

trabalho. No que se refere à educação superior, a LDB aponta a formação e o 

desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, bem como a 

criação cultural, a participação no mundo do trabalho, a integração dos 

conhecimentos, a resolução de problemas concretos no mundo contemporâneo, 

nacionais ou locais, e a extensão aberta à participação da população.  

O curso de graduação em Ciências Sociais da UERN, na modalidade 

Bacharelado, pretende formar profissionais fundamentados numa reflexão 

abrangente e interdisciplinar, os quais possam atuar e contribuir intelectual e 

profissionalmente para as diversas ocupações nas instituições públicas, privadas e 

não governamentais.  

A formação intelectual e a qualificação profissional abrangente e 

interdisciplinar serão garantidas pelo princípio da indissociabilidade entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão, viabilizadas pelo conjunto de disciplinas, cujos eixos 

estruturadores propiciarão ao aluno, como já expressos no capítulo 2, que trata dos 

objetivos do curso: a) domínio do universo discursivo, das temáticas e das 

tecnologias das áreas de conhecimento que compõem as Ciências Sociais strictu 

sensu; b) conhecimentos básicos de outras áreas específicas como História, 

Economia, Filosofia, entre outras; c) e habilidades para a pesquisa acadêmica, 

articulando teorias e procedimentos metodológicos e para a extensão universitária, 

como espaço para formação cidadã, aproximando conhecimento e práticas sociais. 

A referida indissociabilidade é um princípio constitucional e um eixo 

fundamental da universidade brasileira, tal como é explicitado no artigo 207 da 

Constituição Federal do Brasil de 1988, segundo o qual “as universidades gozam de 

autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e 

obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”.  
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A partir desta indissociabilidade, pode-se conduzir a uma percepção acerca 

da necessária inserção das dimensões investigativas e interpretativas como parte 

precípua na formação profissional e na relação teoria e prática. A ênfase recai sobre 

o exercício profissional baseado na apreensão da realidade social, em suas 

dimensões da universalidade, particularidade e singularidade, bem como 

considerando o exercício do pluralismo como marca da vida acadêmica e 

profissional. Faz-se necessária a produção e transmissão de novos saberes e 

conhecimentos capazes de abranger e suscitar as relações entre conhecimento 

científico e demandas sociais, e assim, torna-se possível intensificar a preocupação 

com o papel social da universidade.  

A articulação de atividades de ensino, pesquisa e extensão na formação do 

Bacharelando em Ciências Sociais é uma marca significativa do Currículo definido 

neste PPC, fazendo com que a organização curricular assuma um novo desenho e 

permita incorporar o princípio da flexibilidade curricular, trazendo a ideia da 

autonomia ao aluno para transitar em diversas atividades formativas, a partir do perfil 

do profissional aqui delineado.  

As ações de extensão e de pesquisa passam a fazer parte do percurso 

acadêmico e curricular do aluno e configuram-se como instrumentos de diálogo e 

transformação na realidade, na medida em que possibilita a vivência de experiências 

significativas e, por conseguinte, a reflexão sobre temas, questões, contextos e 

situações sociais contemporâneas a partir da experiência e dos conhecimentos 

produzidos e acumulados. 

A aposta na interdisciplinaridade visa à ampliação da aptidão para  

contextualizar e globalizar os saberes, superando as fronteiras disciplinares por um 

modelo que pense nas relações, conexões e interconexões existentes entre as 

diferentes disciplinas científicas. Do mesmo modo, os problemas atuais com os 

quais o bacharel irá se deparar, não podem ser entendidos isoladamente, ao 

contrário, exigem compreensão de maneira integrada. 

O PPC propõe um forte investimento na dimensão da pesquisa, primando 

pelo seu caráter interdisciplinar como um dos eixos estruturadores do curso, sendo 

concebida como produtora de conhecimento e que promove a articulação de 
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diferentes saberes, e diversas teorias e metodologias das áreas das Ciências 

Sociais.  

Entendemos que a partir da pesquisa buscar-se-á desenvolver as 

competências necessárias ao bacharelando, pois fornecerá instrumental teórico e 

metodológico voltados à investigação e compreensão de fenômenos, práticas e 

processos ligados aos grupos sociais (relações intra e inter grupos, sociabilidades, 

hábitos, representações, por exemplo), às instituições sociais (formação, 

desenvolvimento, práticas e transformação), aos processos políticos, à cultura e 

seus valores. A estrutura curricular foi organizada de modo a permitir a autonomia 

intelectual, a capacidade analítica do aluno e uma formação humanística calcada na 

interdisciplinaridade. 

 Com a implementação do Mestrado Interdisciplinar em Ciências Sociais e 

Humanas - PPGCISH - pela Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais – FAFIC -, no 

qual nossa graduação está integrada, surge a necessidade de preparar o discente 

para uma formação continuada. É urgente, portanto, provocar o incentivo à 

interdisciplinaridade, pela necessidade de avanços de uma percepção fragmentária 

do conhecimento para uma lógica aditiva das práticas disciplinares, a fim de 

construir um saber que não apenas integra, mas que transcende diferenças e 

peculiaridades com vistas a formular saberes e práticas que mantenham profícuo 

diálogo e intersecções. 

Estabelecemos ainda como princípios formativos do bacharel em Ciências 

Sociais a perspectiva de formação de um profissional integral, buscando consolidar-

se enquanto sujeitos das relações e inter-relações sociais em um panorama que 

contextualize as condições e competências de permanente atualização, reflexão e 

crítica do contexto em que se encontram inseridos, capacitando profissionais para 

atuar de forma autônoma, eficiente e crítica. 

Por meio desta trajetória formativa, alicerçada na defesa de valores éticos, na 

criticidade e na cidadania, esperamos que esses profissionais possam exercer com 

compromisso social as distintas atividades. Nas suas relações com o mundo do 

trabalho devem, ainda, dar conta de temas que estejam relacionados diretamente 

aos desafios da vida contemporânea, assumindo como postura a prática da 

interdisciplinaridade, a fim de ter ampliada a capacidade de conhecer nossa 
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realidade e intervir com responsabilidade sobre ela, desenvolvendo, assim, seu 

compromisso social. 

Em linhas gerais, buscar-se-á uma formação social e profissional diversificada 

que busca reforçar o núcleo que caracteriza a identidade do curso, no qual se 

valoriza a formação mais geral das áreas que compõem as Ciências Sociais, como a 

Antropologia, a Ciência Política e a Sociologia, além de componentes curriculares de 

Metodologias e Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. Tal núcleo, que será 

descrito a seguir, consiste no conjunto de componentes curriculares obrigatórios e 

optativos que integram o Eixo de Formação Específica.  

A formação em Ciências Sociais da UERN busca ampliar as interfaces entre 

as diversas áreas do conhecimento nos níveis de ensino, pesquisa e extensão, e 

aprofundar a diversificação e flexibilidade de atividades de cunho artístico, cultural, 

caracterizando os Eixos de Formação Complementar e de Formação Livre, descritos 

no próximo item.   

A expectativa é que sejam reafirmados o compromisso social e a 

responsabilidade política e ética com os problemas e as dinâmicas sociais, culturais, 

econômicas, políticas da sociedade brasileira. Ao mesmo tempo em que se espera 

que o aluno de bacharelado aprimore sua formação através da participação em um 

conjunto de atividades desenvolvidas em outros ambientes de formação intelectual, 

como os teatros, os cinemas, as livrarias, as salas de concerto, os auditórios de 

conferências, os grupos de pesquisa, os congressos científicos e as atividades que 

favorecem interações com grupos sociais diversos, e, desse modo, possa criar 

condições de superação das limitações impostas aos alunos que frequentam o curso 

no turno noturno. 



42 

 

 

 

 

6. CONTEÚDOS CURRICULARES BÁSICOS E MATRIZ 
CURRICULAR 

 

6.1 Conteúdos curriculares e eixos de formação 

O Curso de Ciências Sociais oferece uma estrutura curricular destinada a 

estimular a capacidade analítica e a formação humanística dos estudantes, 

compreendendo-se como grande desafio a instituição de uma metodologia que 

comprovadamente conduza à autonomia intelectual. Sua proposta consiste em 

incentivar o debate, alimentar o interesse pela pesquisa e fornecer sólidos 

instrumentos para uma atuação profissional nas distintas áreas dinâmicas de 

atuação do Bacharel em Ciências Sociais. 

Seguindo as orientações das “Diretrizes curriculares para os cursos de 

graduação em Ciências Sociais - Antropologia, Ciência Política, Sociologia” (Parecer 

Nº 492/2001-CNE/CES), os conteúdos curriculares do curso de Ciências Sociais 

Modalidade Bacharelado estão estruturados a partir dos seguintes eixos: 

1. Formação Específica - visa fornecer subsídios teórico-metodológicos para a 

compreensão do encadeamento do ensino e da pesquisa, compreendendo os cinco 

primeiros semestres. A partir de componentes curriculares obrigatórios e optativos e 

de atividades complementares, a ênfase recairá sobre o núcleo essencial que 

identifica o curso (Antropologia, Ciência Política e Sociologia), como também a área 

de Metodologia. 

O objetivo maior na formação de um bacharel em Ciências Sociais é dotar o 

estudante de uma percepção aguçada sobre as diversas manifestações e dinâmicas 

dos fenômenos sociais, de capacidade explicativa destes e do domínio de técnicas e 

de instrumentos capazes de proceder à apreensão desses fenômenos.  

Nesse contexto, é importante considerar o fato da Antropologia fornecer 

elementos teórico-metodológicos para se pensar as sociedades atuais. A partir de 

noções como experiências culturais, rede de relações, papéis sociais e o processo 

de constituição das identidades sociais, pode-se compreender os contextos sociais, 

culturais, políticos e econômicos através dos constantes fluxos, dos hibridismos, do 
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multiculturalismo, das novas identidades e sociabilidades contemporâneas, na 

maioria das vezes marcados por atitudes etnocêntricas e de diferenciações entre 

“nós” e os “outros”. 

Por sua vez, a Ciência Política permite uma discussão sobre a política, a qual 

é entendida como algo presente no cotidiano, o que possibilita a reflexão sobre as 

relações de poder que estruturam o contexto social brasileiro atual. A ampliação da 

noção de política, enquanto um processo de tomada de decisões sobre os 

problemas sociais que afetam a coletividade, permite ao aluno, por um lado, 

perceber como o poder se evidencia também nas relações sociais cotidianas e nos 

vários grupos sociais com os quais ele próprio se depara: a escola, a família, etc. 

Trata-se, portanto,  de   refletir sobre as posturas que concebem a política como uma 

prática socialmente válida, o que, por conseguinte, implicaria em reforçar a 

participação dos cidadãos nos diversos espaços da sociedade. 

Quanto à Sociologia, ela chama a atenção para fenômenos macros, de 

grande escala, possíveis de serem compreendidos sob algum grau de 

generalização. A ação das instituições e seus efeitos sobre a sociedade, o 

comportamento estandardizado, a institucionalização dos hábitos sociais, as 

relações entre culturas, a produção do conhecimento e sua utilização social são 

temas, entre muitos outros, de interesse da Sociologia. A percepção da abrangência 

dos fenômenos ligados a essas áreas e seu grau de generalização, da ocorrência e 

da abrangência de seus efeitos, norteiam a formação do bacharel.  

Enfim, a herança de uma tradição teórica que, nos seus albores, refletia as 

mudanças nas condições sociais, econômicas e políticas ocorridas nos séculos XVIII 

e XIX faz mantermo-nos coerentes com os clássicos Durkheim, Weber e Marx, 

porém avaliando a operacionalidade dos conceitos e categorias utilizados por cada 

um deles para a  compreensão da complexidade do mundo atual. 

2. Formação Complementar - tem por direcionamento a oferta de conteúdos 

múltiplos, interdisciplinares e diferenciados para a formação do estudante. A 

intenção é que a formação seja complementada pela interface com domínios 

conexos, tais como Economia, Estatística, História, Filosofia e Letras. O objetivo 

principal é proporcionar aos alunos uma formação ampla em diversos saberes que 

direta ou indiretamente se articulam com as competências e habilidades esperadas 
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de um Cientista Social. Outro elemento que caracteriza este eixo é a flexibilização 

curricular, expressa pela participação em atividades que contribuam para uma 

educação científica, política e artística do aluno. Estas atividades incluem eventos 

científicos, artísticos e culturais, programas institucionais de bolsas de iniciação 

científica e de monitoria, ações de extensão, como as Atividades Curriculares em 

Comunidade (ACC), entre outras, assim como experiências no movimento estudantil.  

3. Formação Livre: - tem por objetivo estimular o estudante a aprimorar a sua 

área de interesse, constituída por componentes curriculares de sua  livre escolha, no 

contexto da UERN, sem a prévia autorização da plenária do Departamento de 

Ciências Sociais e Política, além da participação autônoma nas atividades  

integrantes do componente Atividades Acadêmicas Complementares (AAC). A 

participação em eventos acadêmicos, em programas institucionais de bolsas de 

iniciação científica e de monitoria, bem como a inserção nas ACC são algumas das 

atividades de que o aluno pode livremente participar. O conjunto destas atividades 

abarca as esferas acadêmica, científica e cultural (cf. Resolução CNE/CP 21 de 

2001). 

 

6.2. Estrutura do Curso 

Para obter o grau de Bacharel em Ciências Sociais, o estudante deverá 

cumprir um total de 152 créditos, correspondendo a uma carga horária de 2.280 

horas, e mais 210 horas de atividades complementares, sem correspondência em 

créditos, perfazendo uma carga horária total de 2.490 horas. Este é o currículo pleno 

proposto, organizado em Componentes Curriculares Obrigatórios e Optativos. Ao 

todo, são 29 disciplinas obrigatórias, somando 120 créditos e 1.800 horas, e 8 

disciplinas optativas, totalizando 32 créditos e 480 horas. O conjunto de disciplinas 

obrigatórias e optativas soma 37 disciplinas, 152 créditos e 2.280 horas.  

Como assinalado, além das disciplinas há dois outros componentes, de 

caráter obrigatório: as Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) e o Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC). Em função da natureza diversa dos elementos que o 

compõem, tanto no conteúdo como na duração, ao componente Atividades 

Acadêmicas Complementares não são atribuídos créditos, mas apenas a carga 
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horária de 210 horas, as quais, somadas às 2.280 do conjunto de disciplinas, 

resultam na carga horária total do curso: 2.490 horas. O TCC, adotado no curso na 

forma de monografia, tem sua creditação e carga horária atribuída através das 

disciplinas Seminário de Monografia I (4 créditos, 60 h) e Seminário de Monografia II 

(8 créditos, 120 horas),ofertadas no 7º e 8º semestres. 

O quadro abaixo resume as informações acima apresentadas, relativas à 

estrutura curricular.  

Quadro 6.1: Componentes Curriculares do Curso de Bacharelado em Ciências Sociais, com 
carga horária e número de créditos, por semestre, e seu caráter obrigatório ou optativo 

DISCIPLINAS 

SEMESTRE TOTAL OBRIG. OPTAT. CRÉDITOS C. HORÁRIA % CH 

1º 5 5 0 20 300 12,05 

2º 5 5 0 20 300 12,05 

3º 5 5 0 20 300 12,05 

4º 5 5 0 20 300 12,05 

5º 5 5 0 20 300 12,05 

6º 5 2 3 20 300 12,05 

7º 5 1 4 20 300 12,05 

8º 2 1 1 12 180 7,22 

SUB-TOTAL 37 29 8 152 2280 91,57 

ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES - ACC 

Todos 1 1 0 0 210 8,43 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC: MONOGRAFIA  

Todos 2 0 0 12 180  

TOTAL  39 29 8 164 2490 100 

       

 

O projeto pedagógico do curso pauta-se por uma organização curricular de 

caráter integral e sequencial, possibilitando ao aluno obter uma formação teórico-

metodológica consistente a partir de um núcleo de formação, representado pelas 

áreas das Ciências Sociais (Antropologia, Ciência Política e Sociologia). Fazem 

parte também desse núcleo componentes curriculares de caráter mais 

especificamente metodológico, com o fim de permitir a integração da formação 

teórica com os métodos e técnicas de pesquisa em Ciências Sociais. Ao lado disso, 
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a estrutura curricular contempla componentes curriculares de Formação 

Complementar, possibilitando estudos nas áreas de História, Economia, Filosofia, 

Letras e Estatística, isto é, componentes curriculares de outros cursos da UERN, 

que garantam ao estudante uma formação mais ampla, e atividades que extrapolem 

o contexto de sala de aula. 

A partir do sexto semestre, o aluno poderá aprofundar seus estudos, através  

das disciplinas optativas, nas áreas que compõem a identidade do curso: 

Antropologia, Ciência Política e Sociologia. A intenção é que as atividades, sendo 

definidas através de temas, linhas de pesquisa, problemas teóricos e sociais 

relevantes, bem como campos de atuação profissional, permitam um melhor 

direcionamento na inserção do aluno nos grupos de pesquisa existentes, 

fortalecendo e consolidando a pesquisa, considerando que esta é o eixo estruturador 

do curso. Certamente a institucionalização da pesquisa e da pós-graduação no 

Departamento não se sustentam se não levarem em consideração a iniciação 

científica. Ela oferece à pós-graduação um estudante mais bem preparado e 

promove o début e a inserção de jovens professores na pesquisa. 

Em síntese, a formação dos alunos, no tocante ao conjunto de componentes 

curriculares optativos, permite uma certa margem de flexibilidade e autonomia para a 

formação ou trajetória acadêmica.  

Quanto ao Trabalho de Conclusão de Curso – TCC -, adotado na forma de 

monografia, atividade que o(a) aluno(a) deverá realizar obrigatoriamente, o objetivo 

é que ele expresse, no desenvolvimento do projeto e na redação do texto, a 

capacitação teórico-metodológica, o domínio da bibliografia e da metodologia geral e 

específica das áreas que compõem as Ciências Sociais. Como diretriz a presidir a 

escolha dos temas, é necessário que estes se articulem às linhas de pesquisa do 

Departamento e que resultem da inserção do(a) estudante num dos grupos 

existentes. Dessa forma, as orientações ganham em qualidade, o(a) estudante se 

beneficia de uma interlocução acadêmica mais vasta e o Departamento acumula 

maior produção e experiência. 

Retornando aos eixos aludidos, descrevemos abaixo, de modo mais 

detalhado, a composição e dinâmica de cada um deles.  



47 

 

 

 

6.2.1. Eixo de Formação Específica 

O Eixo de Formação Específica possibilita ao aluno obter uma base teórico-

metodológica consistente, centrada no treinamento conceitual e metodológico da 

Antropologia, da Ciência Política e da Sociologia. Desse modo, fazem parte deste 

eixo componentes curriculares de caráter teórico e metodológico, obrigatórios e 

optativos, cujo fim é promover a integração da formação teórica com os métodos e 

técnicas de pesquisa em Ciências Sociais. 

Os componentes curriculares de caráter teórico ou metodológico que integram 

o Eixo de Formação Específica são classificados como Introdutórios, Teóricos 

Clássicos, Teóricos Contemporâneos, Estudos Brasileiros, Metodológicos  e  

Optativos (Teóricos e Metodológicos). Os componentes dos quatro primeiros grupos 

estão concentrados nos cinco primeiros períodos do curso;  os Metodológicos  estão 

distribuídos ao longo da formação e os Optativos são oferecidos nos três últimos 

períodos.  

Cada uma das duas primeiras classificações (Introdutórios e Teóricos 

Clássicos) abrigam três componentes, totalizando seis disciplinas, 24 créditos e 360 

horas. Os componentes Teóricos Contemporâneos reúnem seis disciplinas, 

totalizando 24 créditos e 360 horas. Os componentes de Estudos Brasileiros são em 

número de três, somando 12 créditos e 180 horas. Os componentes Metodológicos, 

em número de sete, totalizam 32 créditos e 480 horas, visto que a disciplina 

Seminário de Monografia II possui oito créditos e 120 horas. Os componentes 

Optativos, concentrados nos últimos semestres, em número de oito, com 60 horas 

cada e compreendendo quatro créditos, podem ser escolhidos num conjunto amplo, 

cuja descrição encontra-se mais à frente neste item. Vale salientar que os alunos 

podem ainda optar por componentes curriculares presentes no Eixo de Formação 

Complementar. 

Abaixo, a identificação dos componentes de cada um dos grupos.  

1. Introdutórios. Inclui as seguintes disciplinas obrigatórias com 4 créditos e 

60  horas cada: 

a) Introdução à Antropologia; 
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b) Introdução à Política; 

c) Introdução à Sociologia. 

2. Teóricos clássicos. Inclui as seguintes disciplinas obrigatórias com 4 

créditos e 60  horas cada: 

a) Teoria Antropológica Clássica; 

b) Teoria Política Clássica; 

c) Teoria Sociológica Clássica. 

3. Teóricos contemporâneos. Inclui as seguintes disciplinas obrigatórias 

com 4 créditos e 60  horas cada: 

a) Teoria Antropológica Contemporânea I; 

b) Teoria Política Contemporânea I; 

c) Teoria Sociológica Contemporânea I; 

d) Teoria Antropológica Contemporânea II; 

e) Teoria Política Contemporânea II; 

f) Teoria Sociológica Contemporânea II; 

4. Estudos Brasileiros. Grupo formado pelas seguintes disciplinas 

obrigatórias com 4 créditos e 60 horas cada: 

a) Antropologia Brasileira; 

b) Política Brasileira; 

c) Sociologia Brasileira. 

5. Metodológicos.  Grupo de componentes formado pelas seguintes 

disciplinas de caráter obrigatório, com 4 créditos e 60 horas, à exceção da última, 

que possui 8 créditos e 120 horas: 

a) Metodologia do Trabalho Científico; 

b) Metodologia das Ciências Sociais;  

c) Métodos e Técnicas de Pesquisa I; 

d) Métodos e Técnicas de Pesquisa II; 

e) Métodos e Técnicas de Pesquisa III; 

f) Seminário de Monografia I; 

g) Seminário de Monografia II. 
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6. Optativos.  Os componentes curriculares de caráter optativo traduzem a 

ideia da flexibilização curricular, ou seja, a oportunidade de o estudante, em certa 

medida, decidir pelos rumos de sua formação, optando por alguns enfoques e 

conteúdos. Em outras palavras, o Eixo de Formação Específica, assim como o 

Complementar, possuem uma base fixa, de caráter obrigatório, comum a todos os 

alunos do curso, e uma parte variável, mutante segundo as preferência de cada 

aluno, o dos componentes optativos.   

De natureza teórica ou prático-metodológica, concentrados nos três últimos 

semestres do curso, estes componentes são em número de 8, com 4 créditos e 60  

horas cada um, num total de 480 horas.  

A ideia é oferecer uma estrutura curricular que permita ao aluno constituir 

para si um núcleo de aprofundamento, ou seja, um direcionamento da formação 

para uma das áreas que constituem o curso - Antropologia, Ciência Política e 

Sociologia. Desse modo, a partir do 6º semestre o aluno estará livre para fazer 

opções de componentes curriculares que possam constituir esse núcleo.  Para 

tanto, cada uma das áreas deve oferecer a cada semestre pelo menos duas 

disciplinas optativas, de modo a permitir aos estudantes do 6º, 7º e 8º períodos a 

possibilidade de constituir seu núcleo de aprofundamento. Não é obrigatório, porém, 

que o estudante faça a opção por um núcleo. Ele pode cursar disciplinas optativas 

das três áreas em igual proporção. Assim como pode cursar até 120 horas, 

subtraídas das 480 horas das disciplinas optativas, em disciplinas  de outros cursos 

da UERN, por livre escolha sua, como disciplinas eletivas.  

As disciplinas optativas podem ser escolhidos no conjunto de disciplinas 

elencado abaixo. 

a) Área de Antropologia: 

Antropologia da Arte;  

Antropologia da Educação; 

Antropologia da Religião; 

Antropologia das Sociedades Contemporâneas;  

Antropologia do Corpo e da Saúde;  

Antropologia e Imaginário; 

Antropologia e Literatura; 
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Antropologia Política; 

Cultura Brasileira 

Estudo dos Conflitos Sociais e da Violência; 

Etnologia Indígena; 

Família, Parentesco e Ciclos de Vida; 

Gênero e Sexualidade;  

Sociedade e Natureza; 

Relações Étnicas e Raciais; 

Tópicos Especiais em Antropologia. 

b) Área de Ciência Política: 

Capital Social e Democracia;  

Cultura Política e Poder Local; 

Estado e Políticas Públicas;  

Estudos Sobre a República no Brasil; 

Partidos Políticos ; 

Tópicos Especiais de Política. 

c) Área de Sociologia: 

Estrutura de Classes e Estratificação Social; 

Movimentos Sociais; 

Sociologia da Arte; 

Sociologia da Comunicação; 

Sociologia da Cultura; 

Sociologia da Educação 

Sociologia da Linguagem; 

Sociologia das Emoções; 

Sociologia do Desenvolvimento; 

Sociologia do Meio Ambiente; 

Sociologia do Nordeste Brasileiro; 

Sociologia do Trabalho; 

Sociologia do Turismo; 

Sociologia Econômica; 

Sociologia Rural; 

Sociologia Urbana; 
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Tópicos Especiais em Sociologia. 

d) Área de Metodologia: 

Métodos e Técnicas de Pesquisa em Ciência Política;  

Pesquisa de Campo em Antropologia. 

 

6.2.1.1 Monografia  

Ainda como componente do Eixo de Formação Específica, temos a 

Monografia, de natureza prático-teórica e de caráter obrigatório. Ela será construída 

desde o primeiro período do curso, a partir do conteúdo e do treinamento fornecido 

pelas disciplinas teóricas e metodológicas, da orientação de um tutor, do primeiro ao 

quarto período, e de um orientador de monografia, a partir daí.  A função do tutor é 

auxiliar o aluno a se introduzir de modo mais efetivo no meio acadêmico, 

estabelecendo uma interlocução mais ativa com as atividades científicas e culturais 

e desenvolvendo sua capacidade de compreensão de textos e de comunicação 

escrita. Desse modo, cabe a ele, nesse período, estimular o(a) estudante a buscar 

as Atividades Acadêmicas Complementares e a redigir semestralmente um texto 

sobre um dos temas trabalhados nas disciplinas. No quarto período, na disciplina 

Métodos e Técnicas de Pesquisa II, o aluno construirá seu projeto de pesquisa e a 

partir daí passa a ser acompanhado mais de perto por um orientador, com o fim de 

desenvolver sua pesquisa, de campo ou teórica, e a redação da monografia. 

Os componentes Seminário de Monografia I e II, classificados como 

Metodológicos, têm um caráter teórico e prático fortemente imbricado, uma vez que 

tratam diretamente do desenvolvimento da pesquisa e da construção da monografia, 

o que pressupõe o  manejo de categorias teóricas aplicadas ao esclarecimento de 

fenômenos empíricos ou de questões teóricas. Eles acompanham o 

desenvolvimento da capacidade do(a) estudante em manipular saberes e 

competências em função de um fim objetivamente estabelecido.   

A orientação da monografia, para conclusão do curso, cabe a um professor 

com titulação mínima de mestre, do DCSP ou de outro Departamento Acadêmico, 

desde que aprovado pelo Departamento de Ciências Sociais e Política. 
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A monografia deve obedecer aos critérios e normas da produção científica, 

sendo resultado de uma pesquisa cuja temática incida sobre as áreas de estudo ou 

especialização do corpo docente do DCSP. Trata-se de um trabalho individual de 

iniciação científica, orientado para a pesquisa teórica ou empírica, cujo tema deve 

relacionar-se com as linhas e pesquisa do Departamento.  

A carga horária destinada à elaboração da monografia será de 180 horas, 

sendo 60 horas no 7º e 120 horas no 8º período. Já a elaboração do projeto de 

pesquisa se dará na disciplina Métodos e Técnicas de Pesquisa II, no 4º período. A 

realização da pesquisa bibliográfica e da pesquisa de campo (quando for o caso) 

ocorrerão na disciplina Seminário de Monografia I. O aluno deverá apresentar ao 

docente da disciplina Seminário de Monografia I, o Projeto de Pesquisa e a anuência 

do orientador. 

O acompanhamento e a avaliação da disciplina Seminário de Monografia I far-

se-ão sob a orientação de um professor, devendo obedecer aos seguintes 

encaminhamentos: a) o desenvolvimento parcial da monografia deve ser 

acompanhado pelo(a) professor(a)-orientador (a), o(a) qual encaminhará texto 

parcial ao DCSP, 15 dias antes do final do semestre letivo, para efeitos de avaliação, 

- aquilo que na pós-graduação convencionou-se chamar de exame de qualificação; 

b) o texto parcial constará de pelo menos 50% da monografia e do esboço dos 

demais capítulos; c) o Departamento deve oficializar a banca de qualificação da 

monografia, ouvido(a) o(a) orientador(a), e encaminhar o texto para que seja 

avaliado pelos respectivos professores, num prazo que não deve exceder 20 dias. A 

defesa do trabalho dar-se-á em sessão aberta. 

E por fim, o acompanhamento e a avaliação da disciplina Seminário de 

Monografia II devem obedecer aos seguintes pontos: a) a monografia deve ser 

acompanhada pelo(a) professor(a) orientador(a) e encaminhada ao departamento 15 

dias antes do final do semestre letivo; b) o departamento deve oficializar a banca 

examinadora da monografia, ouvido o(a) orientador(a) e encaminhar para que seja 

avaliada pelos professores respectivos, com prazo que não deve exceder 20 dias, 

devendo haver defesa do trabalho em sessão aberta; c) no caso da banca 

examinadora sugerir reformulações na monografia, o(a) aluno(a) terá 15 dias para 

realizar as reformulações propostas e reapresentar ao Departamento; d) o aluno 



53 

 

 

matriculado na disciplina que não entregar a monografia no prazo estabelecido será 

considerado reprovado; e) a avaliação da monografia será determinada pela média 

das notas atribuídas pela banca examinadora, as quais terão a variação de 0 (zero) 

a 10 (dez), sendo considerado aprovado o(a) aluno(a) que obtiver média final igual 

ou superior a 7,0 (sete)   

 

 

6.2.2 Eixo de Formação Complementar 

 

Os componentes curriculares de caráter obrigatório do Eixo de Formação 

Complementar propiciam o diálogo com algumas áreas ou domínios conexos às 

Ciências Sociais. Do primeiro ao sexto semestre, o(a) aluno(a) entrará em contato 

com saberes e competências produzidos nos campos da Economia, da História, da 

Filosofia, da Estatística e das Letras, sendo-lhe oferecidas 7  disciplinas obrigatórias, 

todas com 4 créditos e 60 horas, totalizando 28 créditos e 420 horas. 

As disciplinas são: 

 História do Pensamento Econômico; 

 Pensamento Filosófico Moderno; 

 Pensamento Filosófico Contemporâneo; 

 Estatística I; 

 História Moderna e Contemporânea;  

 História Econômica e Política Brasileira; 

 Produção Textual. 

No Eixo de Formação Complementar, contemplando o princípio da 

flexibilização curricular, o aluno também pode escolher disciplinas optativas da 

área de Educação, sem exceder o número de oito, previsto para todo o curso. São 

elas: 

 Didática; 

 História da Educação Brasileira; 

 Laboratório de Ensino em Ciências Sociais; 

 Língua Brasileira de Sinais; 
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 Metodologia do Ensino em Ciências Sociais; 

 Política Educacional; 

 Psicologia da Educação 

 

 

6.2.3 Eixo de Formação Livre 

 

O Eixo de Formação Livre incorpora o princípio da flexibilidade ao currículo 

compreendendo-o em duas dimensões: a de que o aluno deve moldar sua formação 

atentando para seus talentos e preferências naturais e a de que atividades extra 

classe, de natureza científica, artística, cultural e social podem e devem também ser 

incorporadas à formação profissional. Desse modo, este eixo consiste na realização 

de Atividades Acadêmicas Complementares (AAC). O aluno deverá cumprir a carga 

horária de 210 horas, e o aproveitamento das atividades poderá ocorrer durante todo 

o período de integralização curricular tendo, portanto, um caráter cumulativo. Para 

efeito de contabilidade, a carga horária de cada atividade individual será 

transformada em pontos e estes serão reconvertidos em função da carga horária dos 

diversos gêneros de atividade do componente curricular. 

Pode integrar o componente Atividades Acadêmicas Complementares, como 

uma delas, a Atividade Curricular em Comunidade (ACC), na qual o(a) aluno(a) 

desenvolve experiências de extensão sob a coordenação de um professor (cf. 

Resolução CONSEPE nº 27/2004. 

As Atividades Acadêmicas Curriculares (AAC) estão distribuídas conforme o 

quadro abaixo, cada uma delas possuindo um teto de pontuação, a fim de garantir 

uma certa diversidade das mesmas na formação do aluno: 

 

Quadro 6.2: Atividades Acadêmicas Curriculares e respectiva pontuação 
 

ATIVIDADES NATUREZA PONTUAÇÃO 

Iniciação à docência Atividades relacionadas à 
participação do aluno no Programa 
Institucional de Monitoria (PIM) 
como bolsista ou voluntário e 
PIBID 

120 pontos (40 por 
semestre) 
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Iniciação à extensão Corresponde a participação em 
projetos de extensão como bolsista 
ou voluntário 

120 pontos (30 por 
semestre) 

Iniciação Científica 
(PIBIC) 

Participação em projetos de 
pesquisa como bolsista ou 
voluntário 

120 pontos (30 por 
semestre) 

Programa de Educação 
Tutorial (PET) em 
Ciências Sociais 

Bolsista ou voluntário do PETCIS 120 pontos (40 por ano) 

Eventos científicos 
(ANPOCS, SBPC, ABA, 
ABCP, SBS, ENCOPE, 
etc.) 

Participação como ouvinte em 
evento local e regional 

30 pontos (10 pontos 
por evento) 

Participação como monitor em 
evento local e regional 

60 pontos (20 pontos 
por evento) 

Apresentação de trabalho em 
evento local e regional 

70 pontos (25 pontos 
por trabalho) 

Participação como ouvinte em 
evento nacional e internacional 

60 pontos (20 pontos 
por evento) 

Participação como monitor em 
evento nacional e internacional 

75 pontos (15 pontos 
por evento) 

Apresentação de trabalho em 
evento nacional e internacional 

100 pontos (20 por 
trabalho) 

Produção científica e de 
divulgação 

Artigo completo em revista 
indexada 

100 pontos (50 pontos 
por artigo) 

Artigo completo em revista virtual 60 pontos (30 pontos 
por artigo) 

Trabalho completo em anais de 
evento 

 

50 pontos (25 pontos 
por artigo) 

Resumo publicado em anais de 
evento 

 

30 pontos (10 pontos 
por resumo) 

Artigo publicado em jornais 
noticiosos 

20 pontos (05 pontos 
por artigo) 

Grupos de pesquisa Participação em grupos de 
pesquisa da UERN 

75 pontos (25 pontos 
por ano) 

Atividade Curricular em 
Comunidade (ACC) 

Participação de atividade em 
comunidade coordenada por um 
professor da UERN. 

70 pontos (35 pontos 
por semestre) 

Vivência profissional 

 

Estágio profissional em instituições 
públicas, privadas ou não 
governamentais.  

120 pontos (30 por 
semestre) 

Vivência acadêmica Participação em defesas de 
monografias, dissertações e teses 

50 pontos (05 pontos 
por defesa) 

Participação como ouvinte em 
eventos acadêmicos como 

50 pontos (05 pontos 
por palestra) 
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palestras, seminários, simpósios, 
workshop, dentre outros 

Participação em minicursos, 
oficinas, workshop, dentre outros 

(mínimo de 8 horas/aula) 

45 pontos (15 pontos 
por minicurso) 

Produção Acadêmica Palestrante 150 pontos (30 pontos 
por palestra) 

Ministrante de minicurso (mínimo 
de 8 horas/aula) 

150 pontos (30 por 
minicurso) 

 

Ministrante de oficina (mínimo de 8 
horas/aula) 

150 pontos (30 pontos 
por oficina) 

Ministrante de Workshop (mínimo 
de 8 horas/aula) 

150 pontos (30 pontos 
por workshop) 

Atividades artísticas e 
culturais 

Assistência de espetáculos de 
teatro, dança, música, etc. e de 
filmes de arte 

40 pontos (08 por 
espetáculo/filme) 

Participação na produção ou 
apresentação de espetáculos 

40 pontos (20 por 
espetáculo) 

 

Participação em cineclubes 60 pontos (20 pontos 
por ano) 

Participação em lançamentos de 
livros 

20 pontos (05 pontos 
por lançamento) 

Atividades estudantis Participação em Conselhos e 
Colegiados Acadêmicos 

50 pontos (25 pontos 
por ano) 

Exercício de mandato em órgãos 
estudantis 

40 pontos (20 pontos 
por ano) 

Participação em eventos 
estudantis 

30 pontos (10 pontos 
por evento) 

Empreendedorismo Participação na organização de 
eventos científicos, artísticos, 
culturais ou estudantis 

80 pontos (10 pontos 
por evento) 

 

6.2.4 Síntese da organização curricular e totalização de carga horária e 
créditos do curso 

 

O quadro abaixo apresenta a organização dos componentes dos eixos de 

Formação Específica e Complementar, considerando a oferta semestral das 

disciplinas. As atividades previstas no Eixo de Formação Livre podem ser 

integralizadas ao longo do curso. 
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Quadro 6.3: Organização curricular – Conteúdo dos semestres  

PRIMEIRO ANO 

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

Componentes introdutórios, 

Fundamentação Metodoló-

gica e Formação complemen-

tar  em Economia. 

Componentes teóricos clássicos  

e Fundamentação Filosófica e 

Metodológica 

SEGUNDO ANO 

3º SEMESTRE 4º SEMESTRE 

Componentes teóricos 

contemporâneos, Fundamen-

tação Filosófica e Métodos e 

Técnicas de Pesquisa I 

Componentes teóricos 

contemporâneos, Formação 

Complementar em Estatística , 

aprofundamento metodológico  

TERCEIRO ANO 

5º SEMESTRE 6º SEMESTRE 

Estudos brasileiros, 

Formação Complementar em 

História, aprofundamento 

metodológico  

Formação complementar em 

História e Letras,  

Componenetes Optativos – 3. 

QUARTO ANO 

7º SEMESTRE 8º SEMESTRE 

Seminário de Monografia I e 

Componentes Optativos – 4. 

Seminário de Monografia II  e 

Componentes Optativos – 1. 

 

A distribuição da carga horária do curso apresenta-se do seguinte modo: os 

componentes curriculares do Eixo de Formação Específica totalizam 22 disciplinas, 

92 créditos e uma carga horária de 1.380 horas; os do Eixo de Formação 

Complementar totalizam 6 disciplinas, 24 créditos e 1.380 horas; os da Formação 

Livre somam 210 horas. Além destes, há os Componentes Optativos, que se incluem 

tanto no campo da Formação Específica como no da Formação Complementar, e 

podem ter tanto um caráter teórico como metodológico.  

As tabelas a seguir sintetizam as informações referentes aos eixos de 

formação do curso, com seus respectivos componentes curriculares, carga horária, 

créditos e percentuais. 

Quadro 6.4: Eixos de formação e seus componentes 
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EIXO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA 

 CLASSIFICAÇÃO Nº COMP. C. HORÁRIA % CRÉDIT. % 

Introdutórios 3 180 7,2 12 7,9 

Teóricos clássicos 3 180 7,2 12 7,9 

Teóricos contemporâneos 6 360 14,5 24 15,8 

Estudos Brasileiros 3 180 7,2 12 7,9 

Metodológicos 7 480 19,3 32 21,0 

Optativos 8 480 19,3 32 21,0 

  Subtotal  30 1860 74,7 124 81,5 

EIXO DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

Economia 1 60 2,4 4 2,6 

Filosofia 2 120 4,8 8 5,3 

História 2 120 4,8 8 5,3 

Letras 1 60 2,4 4 2,6 

Estatística 1 60 2,4 4 2,6 

  Subtotal  7 420 16,8 28 18,4 

EIXO DE FORMAÇÃO LIVRE 

 

Atividades Acadêmicas 
Complementares 

 
- 

 
210 

 

8,4 
 
- 

 
- 

Subtotal  -     

 
TOTAL 

 

 
37 

 
2.490 

 

 
100 

 

 
152 

 

  
100 

 
 

 

Quadro 6.5: Quantidade de componentes com número de créditos diferenciado 

COMPONENTES CURRICULARES / 
Nº. CRÉDITOS 

Nº. DE 
COMPONENTES 
CURRICULARES 

CR % CH % 

Disciplinas de 4 créditos 36 144 94,7 2160 86,7 

Disciplinas de 8 créditos 1 8 5,3 120 4,8 

TOTAL 37 152 100 2490 91,5 

 
Quadro 6.6: Caráter e quantidade dos componentes curriculares 

COMPONENTES CURRICULARES / 
CARÁTER  

Nº. DE 
COMPONENTES 
CURRICULARES 

CR % CH % 

Disciplinas obrigatórias 29 108 74,36 1620 67,42 

Disciplinas optativas 8 32 20,51 480 17,98 

Atividades Acad. Complementares - - - 210 7,86 

TCC: Monografia  2 12 5,13 180 6,74 

TOTAL 39 152 100 2490 100 
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Quadro 6.7: Componentes curriculares por semestre, com nº. de créditos, carga horária, pré-
requisitos, código e departamento de origem  

PRIMEIRO SEMESTRE 

COMPONENTES 
CURRICULARES 

CÓDIGO PRÉ-
REQUISITOS 

CR CH CH 
Sem.  

DEPTº 
DE 

ORIGEM 

Introdução à Antropologia 0701019-1 - 04 60 04 DCSP 

Introdução à Política 0701020-1 - 04 60 04 DCSP 

Introdução à Sociologia 0701021-1 - 04 60 04 DCSP 

História do Pensamento 
Econômico 

0101004-1 - 04 60 04 DEC 

Metodologia do Trabalho 
Científico 

0701091-1 - 04 60 04 DCSP 

TOTAL: 300 horas 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

COMPONENTES 
CURRICULARES 

CÓDIGO PRÉ-
REQUISITOS 

CR CH CH 
Sem.  

DEPTº 
DE 

ORIGEM 

Teoria Antropológica Clássica 0701092-1 Introdução à 
Antropologia 

04 60 04 DCSP 

Teoria Política Clássica 0701093-1 Introdução à 
Política 

04 60 04 DCSP 

Teoria Sociológica Clássica 0701094-1 Introdução à 
Sociologia 

04 60 04 DCSP 

Metodologia das Ciências 
Sociais 

0701096-1 - 04 60 04 DCSP 

Pensamento Filosófico Moderno 0701095-1 - 04 60 04 DFI 

TOTAL: 300 horas 

 

TERCEIRO SEMESTRE 

COMPONENTES 
CURRICULARES 

CÓDIGO PRÉ-
REQUISITOS 

CR CH CH 
Sem.  

DEPTº 
DE 

ORIGEM 

Teoria Antropológica 
Contemporânea I 

0701097-1 Teoria Antrop. 

Clássica 

04 60 04 DCSP 

Teoria Política Contemporânea I 0701098-1 Teoria Política 
Clássica 

04 60 04 DCSP 

Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

0701099-1 Teoria Sociol. 
Clássica 

04 60 04 DCSP 

Métodos e Técnicas de 
Pesquisa I 

0701100-1 Metodologia das 
Ciências Sociais 

04 60 04 DCSP 
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Pensamento Filosófico 
Contemporâneo 

0701101-1 Pensamento 
Filos. Moderno 

04 60 04 DFI 

TOTAL: 300 horas 

 

QUARTO SEMESTRE 
COMPONENTES 
CURRICULARES 

CÓDIGO PRÉ-
REQUISITO 

CR CH CH 
Sem.  

DEPTº 
DE 

ORIGEM 

Teoria Antropológica 

Contemporânea II 

0701119-1 Teoria 

Antropológica 

Contemp. I 

04 60 04 DCSP 

Teoria Política Contemporânea 
II 

0701120-1 Teoria Política 
Contemp. I 

04 60 04 DCSP 

Teoria Sociológica 
Contemporânea II 

0701125-1 Teoria 
Sociológica 
Contemp. I 

04 60 04 DCSP 

Métodos e Técnicas de 
Pesquisa II  

0701127-1 Métodos e 
Técn. de 
Pesquisa I  

04 60 04 DCSP 

Estatística I 0801024-1 - 04 60 04 DME 

TOTAL: 300 HORAS 

 

QUINTO SEMESTRE 
COMPONENTES 
CURRICULARES 

CÓDIGO PRÉ-
REQUISITO 

CR CH CH 
Sem.  

DEPTº 
DE 

ORIGEM 

Antropologia Brasileira 0701171-1 Teoria 

Antropológica 

Contemp. I 

04 60 04 DCSP 

Política Brasileira  0701121-1 Teoria Política 
Contemp. I 

04 60 04 DCSP 

Sociologia Brasileira 0701126-1 Teoria 
Sociológica 
Contemp. I 

04 60 04 DCSP 

História Moderna e 
Contemporânea 

0704059-1 - 04 60 04 DHI 

Métodos e Técnicas de 
Pesquisa III  

0701128-1 Métodos e 
Técnicas de 
Pesquisa II  

04 60 04 DCSP 

TOTAL: 300 HORAS 

 

SEXTO SEMESTRE 
COMPONENTES 
CURRICULARES 

CÓDIGO PRÉ-
REQUISITO 

CR CH CH 
Sem.  

DEPTº 
DE 
ORIGEM 

Optativa I  Teoria 
Contemp. I  

04 60 04 DCSP 

Optativa II  Teoria 
Contemp. I  

04 60 04 DCSP 

Optativa III  Disciplina livre 04 60 04 - 

História Econômica e Política 0704058-1 História 04 60 04 DHI 
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Brasileira Moderna e 
Contemporânea 

Produção Textual 0401033-1 - 04 60 04 DLV 

TOTAL: 300 HORAS  

 

SÉTIMO SEMESTRE 
COMPONENTES 
CURRICULARES 

CÓD. PRÉ-
REQUISITO 

CR CH CH 
Sem.  

DEPTº 
DE 

ORIGEM 

Optativa IV   Teoria 
Contemp. I  

04 60 04 DCSP 

Optativa V  Teoria 
Contemp. I  

04 60 04 DCSP 

Optativa VI  Teoria 
Contemp. I 

04 60 04 DCSP 

Optativa VII    Disciplina livre 04 60 04  

Seminário de Monografia I 0701172-1 Métodos e 
Técnicas de 
Pesquisa  III 

04 60 04 DCSP 

TOTAL: 300 HORAS 

 

OITAVO SEMESTRE 
COMPONENTES 
CURRICULARES 

CÓD. PRÉ-
REQUISITO 

CR CH CH 
Sem.  

DEPTº 
DE 

ORIGEM 

Seminário de Monografia II 0701173-1 Seminário de 
Monografia I 

08 120 08 DCSP 

Optativa VIII  Teoria Contemp. 
I 

04 60 04 DCSP 

TOTAL: 180 HORAS 

 
Quadro 6.8: Componentes Curriculares OPTATIVOS por Área, com Código, Nº de 

Crédito, Carga Horária  e Pré-requisitos 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

CÓD. PRÉ-REQUISITO CR CH 

ÁREA DE ANTROPOLOGIA 

Antropologia da Arte 0701174-1 Teoria Antropológica 
Contemporânea I 

04 60 

Antropologia da Educação 0701102-1 Teoria Antropológica 
Clássica  

04 60 

Antropologia da Religião 0701107-1 Teoria Antropológica 
Contemporânea I 

04 60 

Antropologia das 
Sociedades 
Contemporâneas 

0701108-1 Teoria Antropológica 
Contemporânea I 

04 60 

Antropologia do Corpo e da 
Saúde 

0701109-1 Teoria Antropológica 
Contemporânea I 

04 60 
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Antropologia e Imaginário 0701110-1 Teoria Antropológica 
Contemporânea I 

04 60 

Antropologia e Literatura 0701111-1 Teoria Antropológica 
Contemporânea I 

04 60 

Antropologia Política 0701112-1 Teoria Antropológica 
Contemporânea I 

04 60 

Cultura Brasileira 0701088-1 Teoria Antropológica 
Clássica  

04 60 

Estudo dos Conflitos Sociais 
e da Violência 

0701113-1 Teoria Antropológica 
Contemporânea I 

04 60 

Etnologia Indígena 0701114-1 Teoria Antropológica 
Contemporânea I 

04 60 

Família, Parentesco e Ciclos 
de Vida 

0701115-1 Teoria Antropológica 
Contemporânea I 

04 60 

Gênero e Sexualidade 0701116-1 Teoria Antropológica 
Contemporânea I 

04 60 

Pesquisa de Campo em 
Antropologia 

0701117-1 Teoria Antropológica 
Contemporânea I 

04 60 

Relações Étnicas e Raciais 0701118-1 Teoria Antropológica 
Contemporânea I 

04 60 

Sociedade e Natureza 0701031-1 Teoria Antropológica 
Contemporânea I 

04 60 

Tópicos Especiais  em 
Antropologia 

0701055-1 Teoria Antropológica 
Contemporânea I 

04 60 

ÁREA DE CIÊNCIA POLÍTICA 

Capital Social e Democracia 0701175-1 Teoria Política 
Contemporânea I 

04 60 

Cultura Política e Poder 
Local 

0701009-1 Teoria Política 
Contemporânea I 

04 60 

Estado e Políticas Públicas 0701013-1 Teoria Política 
Contemporânea I 

04 60 

Estudos sobre a República 
no Brasil 

0701176-1 Teoria Política 
Contemporânea I 

04 60 

Métodos e Técnicas de 
Pesquisa em Ciência 
Política 

0701177-1 Teoria Política 
Contemporânea I 

04 60 

Partidos Políticos 0701025-1 Teoria Política 
Contemporânea I 

04 60 

Tópicos Especiais de 
Política 

0701033-1 Teoria Política 
Contemporânea I 

04 60 
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ÁREA DE SOCIOLOGIA 

Estrutura de Classes e 
Estratificação Social 

0701014-1 Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

04 60 

Movimentos Sociais 0701024-1 Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

04 60 

Sociologia da Arte 0701122-1 Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

04 60 

Sociologia da Comunicação 0701089-1 Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

04 60 

Sociologia da Cultura 0701034-1 Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

04 60 

Sociologia da Educação 0301008-1 Teoria Sociológica Clássica 04 60 

Sociologia da Linguagem 0701032-1 Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

04 60 

Sociologia das Emoções 0701123-1 Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

04 60 

Sociologia do 
Desenvolvimento 

0701038-1 Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

04 60 

Sociologia do Meio 
Ambiente 

0701039-1 Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

04 60 

Sociologia do Nordeste 
Brasileiro 

0701040-1 Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

04 60 

Sociologia do Trabalho 0701124-1 Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

04 60 

Sociologia do Turismo 0701041-1 Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

04 60 

Sociologia Econômica  0701042-1 Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

04 60 

Sociologia Rural 0701045-1 Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

04 60 

Sociologia Urbana 0701046-1 Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

04 60 

Tópicos Especiais  em 
Sociologia 

0701017-1 Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

04 60 

ÁREA DE METODOLOGIA 

Métodos e Técnicas de 
Pesquisa em Ciência 

0701177-1 Teoria Política 
Contemporânea I 

04 60 
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Política 

Pesquisa de Campo em 
Antropologia 

0701117-1 Teoria Antropológica 
Contemporânea I 

04 60 

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 

Didática 0301009-1 - 04 60 

Ética e Cidadania 0701105-1 Teoria Política Clássica  04 60 

História da Educação Brasileira 0301012-1  04 60 

Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS) 

0401089-1 - 04 60 

Metodologia do Ensino de 
Ciências Sociais 

0701166-1 Didática 03 45 

Política Educacional 0701106-1 Teoria Política Clássica 04 60 

Psicologia da Educação 0301104-1 - 04 60 

 

 
Quadro 6.8: Equivalência entre Componentes de Matrizes Curriculares (MC) Diferentes 

do Mesmo Curso 

ITEM CÓDIGO DA MC DE ORIGEM DO 
COMPONENTE: 2006.1  

CÓDIGO DA MC DO COMPONENTE 
EQUIVALENTE: 1996.1 

(*) 

   

 COMPONENTE CURRICULAR DA MC DE 
ORIGEM 

COMPONENTE CURRICULAR 
EQUIVALENTE 

 CÓDIGO DISCIPLINA CH/CR CÓDIGO DISCIPLINA CH/CR SIM NÃO 

01 0701092-1 TEORIA 
ANTROPOLÓGICA 

CLÁSSICA 

04/60 0701047-1 TEORIA 
ANTROPOLÓGICA 

I 

04/60 X  

02 0701093-1 TEORIA POLÍTICA 
CLÁSSICA 

04/60 0701049-1 TEORIA POLÍTICA 
I 

04/60 X  

03 0701094-1 TEORIA 
SOCIOLÓGICA 

CLÁSSICA 

04/60 0701052-1 TEORIA 
SOCIOLÓGICA I 

04/60 X  

04 0701097-1 TEORIA 
ANTROPOLÓGICA 
CONTEMPORÂNEA 

I 

04/60 0701048-1 TEORIA 
ANTROPOLÓGICA 

II 

04/60 X  

05 0701098-1 TEORIA POLÍTICA 
CONTEMPORÂNEA 

I 

04/60 0701050-1 TEORIA POLÍTICA 
II 

04/60 X  

06 0701099-1 TEORIA 
SOCIOLÓGICA 

CONTEMPORÂNEA 
I 

04/60 0701053-1 TEORIA 
SOCIOLÓGICA II 

04/60 X  

07 0701119-1 TEORIA 
ANTROPOLÓGICA 
CONTEMPORÂNEA 

II 

04/60 0701007-1 ANTROPOLOGIA 
III 

04/60 X  

08 0701120-1 TEORIA POLÍTICA 
CONTEMPORÂNEA 

04/60 0701051-1 TEORIA POLÍTICA 
CONTEMPORÂNE

04/60 X  
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II A 

09 0701125-1 TEORIA 
SOCIOLÓGICA 

CONTEMPORÂNEA 
II 

04/60 0701054-1 TEORIA 
SOCIOLÓGICA III 

04/60 X  

10 0701171-1 ANTROPOLOGIA 
BRASILEIRA 

04/60 0701015-1 ETNOLOGIA 
BRASILEIRA 

04/60  X 

11 0701107-1 ANTROPOLOGIA 
DA RELIGIÃO 

04/60 0701028-1 RELIGIÃO E 
SOCIEDADE 

04/60 X  

12 0701113-1 ESTUDOS DOS 
CONFLITOS 

SOCIAIS E DA 
VIOLÊNCIA 

04/60 0701008-1 ANTROPOLOGIA 
DA VIOLÊNCIA 

04/60 X  

13 0701108-1 ANTROPOLOGIA 
DAS SOCIEDADES 
CONTEMPORÂNEA

S 

04/60 0701005-1 ANTROPOLOGIA 
DAS 

SOCIEDADES 
COMPLEXAS 

04/60 X  

14 0701096-1 METODOLOGIA 
DAS CIÊNCIAS 

SOCIAIS 

04/60 0702011-1 TEORIA DO 
CONHECIMENTO 

04/60  X 

15 0701100-1 MÉTODOS E 
TÉCNICAS DE 
PESQUISA I 

04/60 0701022-1 MÉTODOS E 
TÉCNICAS DE 

PESQUISA 
SOCIAL I 

04/60 X  

16 0701127-1 MÉTODOS E 
TÉCNICAS DE 
PESQUISA II 

04/60 0701023-1 MÉTODOS E 
TÉCNICAS DE 

PESQUISA 
SOCIAL II 

04/60 X  

17 0701128-1 MÉTODOS E 
TÉCNICAS DE 
PESQUISA III 

04/60 0801027-1 
 

ESTATÍSTICA 
APLICADA ÀS 

CIÊNCIAS 
SOCIAIS 

04/60 X  

18 0704059-1 HISTÓRIA 
MODERNA E 

CONTEMPORÂNEA 

04/60 0704028-1 HISTÓRIA 
ECONÔMICA, 
POLÍTICA E 

SOCIAL GERAL 

04/60  X 

19 0704058-1 HISTÓRIA 
ECONÔMICA E 

POLÍTICA 
BRASILEIRA 

04/60 0704029-1 HISTÓRIA 
ECONÔMICA, 
POLÍTICA E 
SOCIAL DO 

BRASIL 

04/60  X 

20 0401033-1 PRODUÇÃO 
TEXTUAL 

04/60 0401054-1 LÍNGUA 
PORTUGUESA 

INSTRUMENTAL I 

04/60  X 

21 0701172-1 SEMINÁRIO DE 
MONOGRAFIA I 

04/60 0701029-1 SEMINÁRIO DE 
MONOGRAFIA 

04/60 X  

22 0701095-1 PENSAMENTO 
FILOSÓFICO 
MODERNO 

04/60 0702037-1 FUNDAMENTOS 
DE FILOSOFIA 

04/60  X 

23 0301104-1 PSICOLOGIA DA 
EDUCAÇÃO 

04/60 0301013-1 PSICOLOGIA DA 
ADOLESCÊNCIA 

04/60  X 

24 0701105-1 ÉTICA E 
CIDADANIA 

04/60 0702020-1 ÉTICA I 04/60  X 

(*) Caso em que a equivalência é recíproca entre as disciplinas. 
 

 

Quadro 6.9: Equivalência entre Componentes Curriculares Ofertados no Curso com 
Equivalência de Componentes Curriculares Ofertados em Outros Cursos 
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UNIDADE UNIVERSITÁRIA: FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS - FAFIC 

DEPARTAMENTO ACADÊMICO: CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICA CURSO: 
LICENCIATURA EM 
CIÊNCIAS SOCIAIS 

 
 

(*) 

COMPONENTE CURRICULAR DO CURSO DE ORIGEM 
COMPONENTE CURRICULAR EQUIVALENTE DE OUTRO 

CURSO 
CURSO DISCIPLINA CURSO DISCIPLINA SIM NÃO 

 CÓDIGO 
NOME DA 

DISCIPLINA 
CH/CR  CÓDIGO 

NOME DA 
DISCIPLINA 

CH/CR   

100520-0  

0701019-1 
INTRODUÇÃO À 
ANTROPOLOGIA 

04/60 HISTÓRIA 0704035-1 
ANTROPOLOGIA 

CULTURAL 
04/60 X  

04/60 TURISMO 0105004-1 
ANTROPOLOGIA E 

TURISMO 
04/60  X 

0701020-1 
INTRODUÇÃO À 

POLÍTICA 
04/60 HISTÓRIA 0701010-1 CIÊNCIA POLÍTICA 04/60 X  

0701021-1 
INTRODUÇÃO À 

SOCIOLOGIA 

04/60 DIREITO 0701043-1 
SOCIOLOGIA 

GERAL 
04/60 X  

04/60 ECONOMIA 0701043-1 
SOCIOLOGIA 

GERAL 
04/60 X  

04/60 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS 
0701043-1 

SOCIOLOGIA 
GERAL 

04/60 X  

04/60 ADMINISTRAÇÃO 0701043-1 
SOCIOLOGIA 

GERAL 
04/60 X  

04/60 GEOGRAFIA 0701043-1 
SOCIOLOGIA 

GERAL 
04/60 X  

04/60 ENFERMAGEM 0701016-1 
FUNDAMENTOS 
DA SOCIOLOGIA 

04/60 X  

0701091-1 
METODOLOGIA DO 

TRABALHO 
CIENTÍFICO 

04/60 PEDAGOGIA 
0301055-1 

 

ORGANIZAÇÃO DO 
TRABALHO 

ACADÊMICO 
04/60  X 

04/60 COMPUTAÇÃO 
0805035-1 

 

METODOLOGIA DO 
TRABALHO 
CIENTÍFICO 

04/60  X 

04/60 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS 
0103014-1 

 

METODOLOGIA DO 
TRABALHO 
CIENTÍFICO 

04/60  X 

04/60 
COMUNICAÇÃO 

SOCIAL 
0705002-1 

 

METODOLOGIA DO 
TRABALHO 
CIENTÍFICO 

04/60  X 

04/60 GEOGRAFIA 
0703035-1 

 

METODOLOGIA DO 
TRABALHO 
CIENTÍFICO 

04/60  X 

04/60 
GESTÃO 

AMBIENTAL 
0104002-1 

 

METODOLOGIA DO 
TRABALHO 
CIENTÍFICO 

04/60  X 

04/60 
LETRAS E 
MÚSICA 

0401059-1 
 

METODOLOGIA DO 
TRABALHO 
CIENTÍFICO 

04/60  X 

04/60 TURISMO 
0105002-1 

 

METODOLOGIA DO 
TRABALHO 
CIENTÍFICO 

04/60  X 

04/60 MATEMÁTICA 0801067-1 

PRODUÇÃO DE 
TRABALHOS 

ACADÊMICOS-
CIENTÍFICOS 

04/60  X  

04/60 HISTÓRIA 0704032-1 
MÉTODOS E 

TÉCNICAS DE 
PESQUISA 

04/60  X 

0701102-1 
ANTROPOLOGIA 
DA EDUCAÇÃO 

04/60 PEDAGOGIA 0301050-1 
ANTROPOLOGIA E 

EDUCAÇÃO 
04/60  X 

0801024-1 ESTATÍSTICA I 04/60 MATEMÁTICA 0801058-1 
ESTATÍSTICA 
DESCRITIVA 

04/60  X 

(*) Caso em que a equivalência é recíproca entre as disciplinas
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7. EMENTAS DOS COMPONENTES CURRICULARES 

 
ÁREA: ANTROPOLOGIA 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária / 
Crédito: 

0701019-1
 

Introdução à Antropologia
 

Obrigatório 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 
 

O saber pré-antropológico e o discurso sobre a diferença. A transição para a 

humanidade e a versão disciplinar sobre o “outro”: evolucionismo vitoriano e o 

difusionismo. O problema do etnocentrismo. A antropologia cultural americana e o 

relativismo cultural.
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BEATIE, J. Introdução à antropologia social. São Paulo: Companhia das Letras, 1977. 

BOAS, F. A Formação da antropologia americana. 1883-1911. Rio de Janeiro: 

Contraponto, Editora da UFRJ. 2004. 

_____. Antropologia Cultural. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005 

CASTRO, Celso. Franz Boas: Antropologia Cultural. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

2007. 

_____. Evolucionismo Cultural. Textos de Tylor, Morgan e Frazer. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 2005. 

DAMATTA, Roberto. Relativizando: uma introdução à antropologia social. Rio de 

Janeiro: Rocco, 1987. 

FRAZER, J. G. O Ramo de Ouro. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1982. 

LAPLANTINE, François. Aprender Antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2005. 

KUPER, Adam. A reinvenção da sociedade primitiva. Recife: Editora da UFPE, 2008. 

MEAD, Margareth. Sexo e Temperamento. São Paulo: Perspectiva, 1979. 

MORGAN, Lewis. A Sociedade Primitiva, vol. I e II. Lisboa: Editorial Presença, 1974. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BENEDICT, Ruth. O crisântemo e a espada. São Paulo: Perspectiva, 1997. 

BOAS, Franz. A mente do ser humano. Petrópolis: Vozes, 2010. 
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COPANS, Jean. Antropologia: ciência das sociedades primitivas? Lisboa: Edições 70, 

1971. 

CUCHE, Denys. A noção de cultura nas Ciências Sociais. 2 ed. Bauru: EDUSC, 2002. 

KEESING, Felix M. Antropologia Cultural: a Ciência dos Costumes. 2 ed. Rio de 

Janeiro: Fundo Nacional de Cultura, 1972. 

LARAIA, Roque. Cultura: um conceito antropológico. 23 ed. Rio de Janeiro: Jorge, 

Zahar Editores, 2009. 

MAIR, Lucy. Introdução à Antropologia. 2 ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1972. 

MELLO, Luíz Gonzaga de. Antropologia Cultural: Iniciação, Teoria e Temas. 4 ed. 

Petrópolis: Vozes, 1987. 

MOURA, Margarida Maria. Nascimento da antropologia cultural. A obra de Franz Boas. 

São Paulo: Editora Hucitec, 2004. 

 
 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária / 
Crédito: 

0701092-1
 

Teoria Antropológica Clássica
 

Obrigatório 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 

A Antropologia Funcional Britânica e a profissionalização do trabalho de campo. O 

modelo estrutural-funcionalista e os estudos sobre política. A Escola Sociológica 

Francesa e o estudo do dom, da troca e das categorias do entendimento. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DURKHEIM, E. As Formas Elementares de Vida Religiosa. São Paulo: Paulinas, 1989. 

EVANS-PRITCHARD, E. Os Nuer. São Paulo: Perspectiva, 1978. 

_____. Bruxaria, oráculos e magia entre os Azande. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. 

KUPER, Adam. Antropólogos e Antropologia. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1978. 

MALINOWSKI, Bronislaw K. Os Argonautas do Pacífico Ocidental. São Paulo: Abril 

Cultural, 1978. 

MAUSS, M. Ensaios de sociologia. São Paulo: Perspectiva, 1981. 

_____. Sociologia e antropologia. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. 

MELATTI, J. C. (Org.). Radcliffe-Brown. São Paulo: Ática, 1978. (Coleção Grandes 

Cientistas Sociais). 
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RADCLIFFE-BROWN, A. R. Estrutura e função na sociedade primitiva. Petrópolis: 

Vozes, 1973. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
DURHAM, Eunice (Org.). Malinowski. São Paulo: Ática, 1986 (Coleção Grandes 

Cientistas Sociais). 

_____. A reconstituição da realidade. São Paulo: Ática, 1978. 

FORTES, Meyer; EVANS-PRITCHARD, Edward E. Sistemas políticos africanos. 

Lisboa: Calouste Gulbekian, 1981. 

GOLDMAN, Márcio. Alguma Antropologia. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1999. 

MALINOWSKI, Bronislaw. Um diário no sentido estrito do termo. Rio de Janeiro/São 

Paulo: Record, 1997. 

_____. Uma teoria científica da cultura. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1970. 

MERCIER, Paul. História da antropologia. Rio de Janeiro: Eldorado, 1974. 

 
 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária / 
Crédito: 

0701097-1
 

Teoria Antropológica Contemporânea I
 

Obrigatório 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 

Análise estrutural na Antropologia e na Linguística. O domínio do parentesco e da 

organização social: o problema do incesto e da relação natureza e cultura. Os sistemas 

classificatórios: totemismo, pensamento selvagem, magia e religião. Análise dos mitos.
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 

LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia Estrutural. São Paulo: Cosac Naify, 2008. 

_____. Antropologia Estrutural Dois. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1996. 

_____. As Estruturas Elementares do Parentesco. Petrópolis: Vozes, 1986. 

_____. O Pensamento Selvagem. Campinas: Papirus, 1997. 

_____. O cru e o cozido. Mitológicas 1. São Paulo: Cosac Naify, 2004. 

_____. Do mel às cinzas. São Paulo: Cosac Naify, 2004. 

_____. A Origem dos modos à mesa. São Paulo: Cosac Naify, 2006. 

_____. O homem nu. São Paulo: Cosac Naify, 2011. 
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_____. Olhar escutar ler. São Paulo: Companhia das Letras, 1977. 

_____. História de Lince. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 

_____. A oleira ciumenta. Lisboa: Edições 70, 2010. 

_____, Tristes Trópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 

_____. O olhar distanciado. Lisboa: Edições 70, 1983. 

_____. Mito e Significado. 2 ed. Lisboa: Edições 70, 2007. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 

CHARBONNIER, Georges. Arte, linguagem, etnologia: entrevistas com Claude Lévi-

Strauss. Campinas: Papirus, 1989  

DOSSE, François. História do Estruturalismo. Bauru: EDUSC, 2007 (vols. I e II). 

LEACH, Edmund. As ideias de Lévi-Strauss. São Paulo: Cultrix, 1970. 

LÉVI-STRAUSS, Claude; ERIBON, Didier. De perto e de longe, Rio de Janeiro, Nova 

Fronteira, 1990. 

LIMA, L. C. (Org.). O estruturalismo de Lévi-Strauss, Petrópolis, Vozes, 1970. 

PASSETTI, Dorothea V. Lévi-Strauss, antropologia e arte: Minúsculo-incomensurável. 

São Paulo: EDUSP/EDUC, 2008. 

QUEIROZ, Ruben Caixeta de; NOBRE, Renarde Freire (org.) Lévi-Strauss: leituras 

brasileiras. Belo Horizonte: Humanitas, 2008. 

SPERBER, Dan. Estruturalismo e Antropologia. São Paulo: Cultrix, 1970. 

WILCKEN, Patrick. Claude Lévi-Strauss: o poeta no laboratório. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2011. 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701119-1 Teoria Antropológica Contemporânea II Obrigatório 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 
 

Problematização e desdobramentos do estruturalismo: a formação de outras vertentes 

teóricas no campo disciplinar. A Antropologia Interpretativa e o contraponto 

hermenêutico na investigação antropológica. Crise das representações e novas 

perspectivas (pós-modernas) do campo antropológico. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CLIFFORD, James. A experiência etnográfica: antropologia e literatura no século XX. 

Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2002. 

DUMONT, Louis. Homo Hierarchicus: o sistema das castas e suas implicações. Trad. 

de Carlos Alberto da Fonseca. São Paulo: EDUSP, 1992. 

GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1978. 

_____. Nova luz sobre a Antropologia. trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Ed., 2001. 

_____. O Saber Local: novos ensaios em antropologia interpretativa. Petrópolis: Vozes, 

1996. 

RABINOW, Paul. Antropologia da razão: ensaios de Paul Rabinow. Rio de Janeiro: 

Relume-Dumará, 1999.SAHLINS, Marshall. Ilhas de História. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 1990. 

_____. Metáforas históricas e realidades míticas: estrutura nos primórdios da história 

do reino das ilhas Sandwich. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

AZZAN JR., Celso. Antropologia e interpretação. Explicação e compreensão nas 

Antropologias de Lévi-Strauss e Geertz. Campinas: Editora da Unicamp, 1993. 

CALDEIRA, Tereza. A pós-modernidade na antropologia. In: Novos Estudos Cebrap 

21. São Paulo, Cebrap, 1988. 

CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. Sobre o pensamento antropológico. Rio de 

Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. 

DUMONT, Louis. O Individualismo: uma perspectiva antropológica da ideologia 

moderna. Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Rocco, 2000. 

FISCHER, Michael. Futuros Antropológicos: redefinindo a cultura na era tecnológica. 

Rio de Janeiro: Zahar, 2011. 

GELLNER, Ernest. Antropologia e Política. Revoluções no bosque sagrado. Rio de 

Janeiro: Zahar, 1997. 

TAUSSIG, Michael. Xamanismo, colonialismo e o homem selvagem: um estudo sobre 

o terror e a cura. São Paulo: Paz e Terra, 1993. 

 
 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária / 
Crédito: 

0701171-1
 

Antropologia Brasileira
 

Obrigatória 60/04 
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Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

 

EMENTA:
 

 

O pensamento social brasileiro e a formação do campo da Antropologia no Brasil. Os 

estudos etnológicos, afro-brasileiros, de comunidade e da sociedade nacional. 

Formação da Antropologia Urbana e desenvolvimentos mais recentes no campo da 

Antropologia Brasileira. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. Sobre o pensamento antropológico. Rio de 

Janeiro: Tempo Brasileiro, 1988. 

CARDOSO, Ruth C. L. A aventura antropológica: teoria e pesquisa. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1997. 

CORREA, Mariza. História da Antropologia no Brasil (1930-1960). Testemunhos: 

Emílio Willems e Donald Pierson. Campinas: Editora da Unicamp/Editora Vértice, 1987. 

ESTERCI, Neide; FRY, Peter; GOLDENBERG, Mirian. (Orgs.) Fazendo Antropologia 

no Brasil. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2001. 

MELATTI, Júlio Cézar. A Antropologia no Brasil: um roteiro. In: O que se deve ler em 

ciências sociais no Brasil. São Paulo: Cortez: ANPOCS, 1986-1990, 1990, p.123-196. 

PEIRANO, Marisa. A favor da etnografia. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. 

_____. Uma Antropologia no Plural. Três Experiências Contemporâneas. Brasília: 

Editora da UnB, 1992. 

TRAJANO FILHO, Wilson; RIBEIRO, Gustavo Lins. (Orgs.) O Campo da Antropologia 

no Brasil. Rio de Janeiro: Contracapa/Associação Brasileira de Antropologia, 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. O que é isso que chamamos de Antropologia 

Brasileira? Anuário Antropológico 85, 1986, p. 227-246. 

DA MATTA, Roberto. Carnavais, Malandros e heróis. Para uma Sociologia do dilema 

brasileiro. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. 

_____. O que faz o brasil, Brasil? Rio de Janeiro: Rocco, 1986. 

DURHAM, Eunice R. Os problemas atuais da pesquisa antropológica no Brasil. Revista 

de Antropologia. Vol. 25.
 
1982. 

NINA, Rodrigues. Os africanos no Brasil. São Paulo: Companhia editora nacional, 

1976. 
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RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização. A integração dos indígenas na sociedade 

brasileira moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 

SCHWARCZ, Lilia. O espetáculo das raças. Cientistas, instituições e questão racial no 

Brasil 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 

 
 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701102-1 Antropologia da Educação Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota       

 

EMENTA: 
 

Educação e Densidade cultural. Aprendizado e socialização nas sociedades primitivas. 

Multiculturalismo e Identidades. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Sobre teias e tramas de aprender e ensinar: anotações 

a respeito de uma antropologia da educação. Escritos Abreviados – Série Cultura & 

Educação, 8. Retirado em 2012, de 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/portal/pde/texto_teias.pdf 

HALL, Stuart. Da diáspora. Identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Editora 

UFMG / Unesco, 2003. 

MEAD, Margareth. Sexo e Temperamento. São Paulo: Perspectiva, 1979. 

POERNER, Arthur José. Identidade cultural na era da globalização. Rio de Janeiro: 

Revan, 1997. 

RADCLIFFE-BROWN, Alfred R. Estrutura e Função nas Sociedades Primitivas. 

Petrópolis: Vozes, 1973 (Perspectivas do Homem). 

ROCHA, Gilmar; TOSTA, Sandra Pereira. Antropologia & Educação. Belo Horizonte: 

Autêntica Editora, 2009 (Coleção Temas & Educação; 10).          

SCHADEN, Egon (org.). Leituras de Etnologia Brasileira. São Paulo: Cia. Editora 

Nacional. pp. 63-86 

SEMPRINI, Andréa. Multiculturalismo. Bauru: Edusc, 1999. 

SIDEKUM, Antonio. (Org.) Alteridade e multiculturalismo. Ijuí: Editora Unijuí, 2003. 

(Coleção Ciências Sociais) 

TEIXEIRA, Maria Cecília S. Antropologia, cotidiano e educação. Rio de Janeiro: Imago, 

1990. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ASSMANN, Hugo. Metáforas novas para reencantar a educação: epistemologia e 

didática. 2. ed. Piracicaba: Editora UNIMEP,1998. 

BENEDICT, Ruth. Padrões de cultura. Lisboa, Ed. Livros do Brasil – Coleção Vida & 

Cultura, 2000.    

GUSMÃO, Neusa M. (Org.). Diversidade, cultura e educação: olhares cruzados. São 

Paulo: Biruta, 2003 

MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Rio 

de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. 

_________. Amor, poesia, sabedoria. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 

_________. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez; 

Brasília, DF: UNESCO, 2002. 

_________. A religação dos saberes: o desafio do século XXI. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2007. 

ROHDEN, Humberto. Educação do homem integral. São Paulo: Martin Claret, 2007. 
 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária / 
Crédito: 

0701107-1
 

Antropologia da Religião
 

Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 
 

Religião como sistema de representação e como sistema cultural. Noções de mercado 

religioso e de campo religioso. Relações entre o domínio religioso e outros domínios da 

vida social. Análise de conceitos básicos de: sagrado e profano, mito e ideologia, mito 

e ritual, transe e possessão. As religiões afro-brasileiras e outras experiências 

religiosas contemporâneas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BASTIDE, Roger. As religiões africanas no Brasil. São Paulo: Pioneira, 1971, 2 vols. 

BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 

1974. 

DURKHEIM, E. As Formas Elementares da Vida Religiosa. (O sistema totêmico na 

Austrália). São Paulo: Ed. Paulinas, 1989. 
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EVEVANS PRITCHARD, E. E. Bruxaria, Oráculos e Magia entre os Azande. Rio de 

Janeiro: Zahar Ed, 1978. 

GEGEERTZ. Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 

LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia Estrutural. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1975. 

MALINOWSKI, Bronislaw. Magia, Ciência e Religião. Lisboa: Ed. 70, 1988. 

MARIANO, Ricardo. Neo-Pentecostais. Sociologia do novo Pentecostalismo no Brasil. 

São Paulo: Loyola, 1999. 

MAUSS, Marcel. Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2003.  

PIERUCCI, A Flavio & PRANDI, Reginaldo. A rea l idade soc ia l  das religiões no 

Brasil. São Paulo: Hucitec, 1996. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BERGER, Peter. O dossel sagrado: elementos para uma teoria sociológica da religião. 

São Paulo: Paulus, 1985. 

ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano. São Paulo: Martins Fontes,1992.. 

HERVIEU-LÉGER, Daniéle. O peregrino e o convertido: a religião em movimento. 

Lisboa: Gradiva, 2005.. 

PRANDI, Reginaldo. Segredos Guardados: Orixás na alma brasileira. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2005. 

SILVA, Vagner Gonçalves da. O antropólogo e sua magia. São Paulo: EDUSP, 2000. 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária / 
Crédito: 

0701108-1
 

Antropologia das Sociedades 

Contemporâneas
 

Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 
 

Objeto de estudo da antropologia das sociedades contemporâneas. Teoria e método 

da antropologia em áreas urbanas. Problemática da teoria da cultura e suas relações 

com as transformações que levaram à modernidade. Cultura e modos de vida em 

grupos urbanos. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

APPADURAI, Arjun. Dimensões culturais da globalização. Portugal: Teorema, 2004. 

APPIAH, Kwame Anthony. Na casa de meu pai: a África na filosofia da cultura. Rio de 

Janeiro: Contraponto, 1997. 

AUGÉ, Marc. Por uma antropologia dos mundos contemporâneos. Rio de Janeiro: 

Bertrand Brasil, 1997. 

BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001. 

CANCLINI, Nestor Garcia. Diferentes, desiguais e desconectados: mapas da 

interculturalidade. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2005.  

FEATHERSTONE, Mike (Org.). Cultura global: nacionalismo, globalização e 

modernidade. 3ª ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1990. 

FELDMAN-BIANCO, Bela (org.). Antropologia das sociedades contemporâneas – 

métodos. 2. ed. São Paulo: Editora da UNESP, 2010. 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 6. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 

2001. 

L'ETOILE, Benoîte; NEIBURG, Federico; SIGAUD, Ligia. (org.) Antropologia, impérios e 

estados nacionais. Rio de Janeiro: Relumé Dumará: FAPERJ, 2002. 

SAID, Edward. Orientalismo: o oriente como invenção do ocidente. São Paulo: Cia das 

Letras, 1990. 

VELHO, Gilberto. Individualismo e cultura: notas para uma antropologia da sociedade 

contemporânea. 5 ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 

AUGÉ, Marc. Não lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade. 

Campinas: Papirus, 1994. 

CARDOSO, Ruth C. L. A aventura antropológica: teoria e pesquisa. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1997.
 

MAGNANI, José, Guilherme; TORRES, Lílian de Lucca (Orgs.). Na metrópole: textos 

de Antropologia urbana. São Paulo: Fapesp, 2000. 

OLIVEN, Rubem George. Antropologia dos grupos urbanos. Petrópolis: Vozes, 1980.
 

VELHO, Gilberto. Projeto e metamorfose: antropologia das sociedades complexas. Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. 

 
 

Código: Nome do Componente Curricular: Grupo: Carga Horária / 
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  Crédito: 

0701109-1
 

Antropologia do Corpo e da Saúde
 

Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   
 

EMENTA: 
 

O processo saúde e doença sob uma perspectiva antropológica. O corpo humano 

como suporte de signos e símbolos. A cura como resultado de um processo cultural. A 

diversidade dos sistemas de cura. Medicinas populares e medicinas científicas e os 

significados sociais de doenças específicas tanto para grupos de pacientes como para 

aqueles que convivem e tratam as doenças. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALVES, P. C.; MINAYO, M. C. (org.) Saúde e doença: um olhar antropológico. Rio de 

Janeiro: FIOCRUZ, 1994. 

ALVES, P. C.; RABELO, M.C. (org.) Antropologia da saúde: traçando identidades e 

explorando fronteiras . Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1998. 

DUARTE, L. F.; LEAL, O F. (org.). Doença sofrimento perturbação: perspectivas 

etnográficas. Rio de janeiro: FIOCRUZ, 1998. 

DUARTE, Luiz Fernando. Da vida nervosa nas classes trabalhadoras urbanas. Rio de 

Janeiro: Zahar, 1986. 

LAPLANTINE, F. Antropologia da doença. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 

LÉVI-STRAUSS, C. Antropologia estrutural. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1993.
 

____. O pensamento selvagem. Campinas, SP: Papirus, 1989. 

MAUÉS, Raymundo Heraldo. A Ilha Encantada: medicina e xamanismo numa 

comunidade de pescadores. Belém: UFPA, 1990. 

MAUSS, Marcel. Ensaios de sociologia. São Paulo, SP: Perspectivas, 2001. 

____. Sociologia e antropologia. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. 

RODRIGUES, J. C. Tabu do corpo. São Paulo: Achiamé, 1986. 

____. O corpo na história. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1999. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LE BRETON, David. Adeus ao corpo: Antropologia e sociedade. Campinas, SP: 

Papirus, 2003. 

CYRULNIK, Boris. Do sexto sentido: o homem e o encantamento do mundo. Instituto 
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Piaget: Lisboa, 1997. 

LELOUP, Jean-Yves. O corpo e seus símbolos: uma antropologia essencial. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 1998. 

MERLEAU-PONTY, Maurice. Conversas, 1948. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

TODOROV, Tzvetan. A vida em comum: ensaio de antropologia geral. Tradução: 

Denise Bottmann e Eleonora Bottmann. Campinas, SP: Papirus, 1996. 

 
 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária / 
Crédito: 

0701174-1
 

Antropologia da Arte
 

Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 
 

A arte como objeto de estudo da Antropologia. A arte como uma das primeiras 

manifestações do homem e da cultura. Condições de produção artística. A diversidade 

e a universalidade da produção artística. Imagem e linguagem estética da obra de arte. 

O conhecimento implicado na obra de arte. Artesanato, arte rupestre e arte. Arte e 

cultura. Arte e imaginário individuais e coletivo. Arte: percepção e expressão estética 

do mundo, da realidade. Leituras de obras de arte: esculturas e pinturas.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BACHELARD, Gaston. Fragmentos de uma poética do fogo. Tradução: Norma Telles. 

São Paulo: Brasiliense, 1990. 

BASTIDE, R. Arte e sociedade. São Paulo: Nacional, 1979. 

CALABRESE, O. A linguagem da arte. Rio de Janeiro: Globo, 1987. 

CHARBONNIER, Georges. Arte, linguagem, etnologia: entrevistas com Claude Lévi-

Strauss. Tradução: Nícia Adan Bonatti. Campinas/SP: Papirus, 1989. 

DURAND, Gilbert. O imaginário: ensaio acerca das ciências e da filosofia da imagem. 

Tradução: Renée Eve Levié. Rio de Janeiro: DIFEL, 1998. 

FRANCH, José A. Arte y antropologia. Espanha: Ed. Alianza, 2004. 

GELL, Alfred. 1998. Art and Agency: an anthropological Theory. Oxford: University 

Press. 

GEERTZ, Clifford. 1998. O Saber Local. Petrópolis: Editora Vozes. 
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LAYTON, Robert. Antropologia da arte. Portugal: Edições 70, 2001. 

LÉVI-STRAUSS, Claude. Olhar, escutar, ler. Tradução: Beatriz Perrone-Moisés. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1997. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BAUDELAIRE, Charles. Sobre a modernidade: o pintor da vida moderna. Org. Teixeira 

Coelho. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 

BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política. Tradução: Sérgio Paulo Rouanet. 

São Paulo: Brasiliense, 1994. (Obras escolhidas). 

CASSIRER, Ernest. Ensaio sobre o homem: introdução a uma filosofia da cultura 

humana. Tradução: Tomás Rosa Bueno. São Paulo: Paz e Terra, 1994. 

RANDOM, Michel. II O pensamento transdisciplinar e o real. Tradução: Lucia Pereira 

de Souza. São Paulo: TRIOM, 2000. 

ORTEGA Y GASSET, José. A desumanização da arte. Tradução: Ricardo Araújo. São 

Paulo: Cortez Editora, 2005. 

LANGANEY, André et al. A mais bela história do homem: de como a Terra se tornou 

humana. Tradução: Maria Helena Kühner. Rio de Janeiro: DIFEL, 2002. 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária / 
Crédito: 

0701110-1
 

Antropologia e Imaginário
 

Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 
 

Antropologia e o estudo do imaginário. Imagem, imaginação e imaginário. A 

constituição da realidade e do imaginário cultural. Signos, símbolos, imagens, ritos e 

mitos como expressões do imaginário e da cultura. As ciências do imaginário. A ciência 

e a linguagem artística, poética e literária. Cultura de massa e imaginário. A 

Antropologia e o estudo da complexidade humana. A natureza humana mito-lógica, 

racional e passional, prática e poética. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BACHELARD, Gaston. Fragmentos de uma poética do fogo. Tradução: Norma Telles. 

São Paulo: Brasiliense, 1990. 
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BALANDIER, Georges. O dédalo: para finalizar o século XX. Tradução: Suzana 

Martins. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999. 

CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade. Tradução: Guy 

Reynaud. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. 

CASSIRER, Ernst. Ensaio sobre o homem: introdução a uma filosofia da cultura 

humana. Tradução: Tomás Rosa Bueno. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 

CERTEAU, Michel. A cultura no plural. Tradução: Enid Abreu Dobránszky. 

Campinas/SP: Papirus, 1995. 

DURAND, Gilbert. As estruturas antropológicas do imaginário. Tradução: Hélder 

Godinho. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

JUNG, Carl G. (Org.) O homem e seus símbolos. Tradução: Maria Lúcia Pinho. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, s.d. 

MORIN, Edgar. O paradigma perdido: a natureza humana. Tradução: Hermano Neves. 

Portugal: Publicações Europa-America, 1991. 

REEVES, Hubert, et alli. A ciência e o imaginário. Tradução: Ivo Martinazzo. Brasília: 

UNB, 1994. 

TODOROV, Tzvetan. A vida em comum: ensaio de antropologia geral. Tradução: 

Denise Bottmann e Eleonora Bottmann. Campinas/SP: Papirus, 1996. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BACHELARD, Gaston. O direito de sonhar. Tradução: José Américo Motta Pessanha 

et al. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1991. 

________. A intuição do instante. Tradução: Antonio de Padua Danesi. São Paulo: 

Verus Editora, 2007. 

________. A poética do devaneio. Tradução: Antônio de Pádua Danesi. São Paulo: 

Martins Fontes, 2009. 

CAMPBELL, Joseph. O poder do mito: entrevista com Bill Moyers. Tradução: Carlos 

Felipe Moisés. São Paulo: Palas Athena, 1990. 

DURAND, Gilbert. O imaginário: ensaio acerca das ciências e da filosofia da imagem. 

Tradução: Renée Eve Levié. Rio de Janeiro: DIFEL, 1998. 

________. Ciência do homem e tradição: o novo espírito antropológico. Tradução: 

Lúcia Pereira de Souza. São Paulo: Triom, 2008. 

ESTÉS, Clarissa Pinkola. Mulheres que correm com os lobos: mitos e histórias do 

arquétipo da mulher selvagem. Tradução: Waldéa Barcellos. Rio de Janeiro: Rocco, 
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1999. 

MORIN, Edgar. O cinema e o homem imaginário: ensaio de antropologia. Tradução: 

António-Pedro Vasconcelos. São Paulo: Relógio D’Agua, 1997. 

RANDOM, Michel. O pensamento transdisciplinar e o real. Tradução: Lucia Pereira de 

Souza. São Paulo: TRIOM, 2000, p. 139-183. 

 LEGROS, Patrick et al. Sociologia do imaginário. Tradução: Eduardo Portanova Barros. 

Porto Alegre: Sulina, 2007. 

 
 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária / 
Crédito: 

0701111-1
 

Antropologia e Literatura
 

Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 
 

Ciência e ficção: a construção de um novo discurso. Antropologia e o estudo sobre a 

natureza humana. Literatura e antropologia das constelações imaginárias. Literatura 

como forma de conhecimento sobre o ser-no-mundo. A complexidade do homem e do 

mundo na literatura. Literatura e o estudo sobre a alteridade. Diversidade e unidade da 

condição humana na antropologia e na literatura. A construção subjetiva do eu e do 

outro na literatura. Narrativas e contos populares na construção da cultura. Literatura e 

realidade cultural brasileiras. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BORGES, Jorge Luiz. O livro dos seres imaginários. São Paulo: Globo, 2000. 

CALVINO, Ítalo. Seis propostas para o próximo milênio. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1990. 

COELHO, Nelly Novaes. Literatura: arte, conhecimento e vida. São Paulo: Peirópolis, 

2000. 

DOSTOIÉVSKI, Fiódor. Memórias do subsolo. São Paulo: Ed. 34, 2000. 

LAJOLO, Marisa (Org.). Nós e os outros: histórias de diferentes culturas. São Paulo: 

Ática, 2003. 

MACHADO, Roberto. Foucault, a filosofia e a literatura. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Ed., 2002. 

MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 
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Tradução: Eloá Jacobina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. 

PAZ, Octávio. A outra voz. São Paulo: Siciliano, 1993. 

________. A dupla chama: amor e erotismo. São Paulo: Siciliano, 1994. 

PESSOA, Fernando. O eu profundo e os outros eus. Rio de Janeiro: Record, 1980. 

TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica. São Paulo: Perspectiva, 1992. 

TURCHI, Maria Zaira. Literatura e antropologia do imaginário. Brasília: UNB, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
CARVALHO, Edgard de Assis. Antropologia e universalidade. São Paulo: Imaginário, 

1997. 

DOSTOIÉVSKI, Fiódor. Duas narrativas fantásticas. Tradução: Vadim Nikitin. São 

Paulo: Ed. 34, 2003. 

FACINA, Adriana. Literatura e sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 2004. 

LISPECTOR, Clarice. Literatura de vanguarda no Brasil. In: Outros escritos. Teresa 

Montero e Lícia Manzo (orgs). Rio de Janeiro: Rocco, 2005. 

PESSOA, Fernando. Livro do desassossego. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 

SARTRE, Jean-Paul. A ideologia existencial e o fundamento da antropologia. In: A 

conferência de Araraquara. Tradução: Luiz Roberto Salinas Fortes. Rio de Janeiro: 

1986. 

SCHELER, Max. A posição do homem no cosmos. Tradução: Marco Antonio 

Casanova. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003. 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária / 
Crédito: 

0701112-1
 

Antropologia Política
 

Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 
 
Natureza e formas de organização política nas sociedades tribais. Processos de 

formação dos sistemas políticos. Chefias e lideranças. Poder e autoridade. As inter-

relações entre o político, o social, o econômico e o religioso. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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BALANDIER, Georges. Antropologia Política. Lisboa: Editorial Presença, 1987. 

CLASTRES, Pierre. A sociedade contra o Estado. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. 

_____. Arqueologia da Violência: pesquisas de antropologia política. São Paulo: Cosac 

& Naify, 2004. 

EVANS-PRITCHARD, E. E. Os Nuer. São Paulo: Perspectiva, 1978. 

EVANS-PRITCHARD. E; FORTES, Meyer. Sistemas políticos africanos. Lisboa: 

Gulbenkian, 1981.  

FELDMAN-BIANCO, B.; RIBEIRO, G.L. Antropologia e poder. Contribuições de Eric 

Wolf. Brasília: Editora da Universidade de Brasília; Rio de Janeiro: Zahar, 2003. 

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas.. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 

_____. Negara. O Estado teatro no século XIX. Lisboa/ Rio de Janeiro: Difel/ Bertrand 

do Brasil, 1991. 

LEACH, E. R. Sistemas políticos da Alta Birmânia. São Paulo: EDUSP, 1996. 

SAHLINS, Marshall. Ilhas de História. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 1990.3 

_____. Sociedades tribais. Rio de Janeiro: Zahar, 1983.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989. 

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs - vols. 1, 2, 3, 4 e 5. São Paulo: Editora 

34, 1995. 

_____. Mil Platôs. Capitalismo e Esquizofrenia. Rio de Janeiro: Editora 34, 1996, 

volume 3. 

FELDMAN-BIANCO, Bela (org). Antropologia das Sociedades contemporâneas. São 

Paulo: Global Universitária, 1987. 

FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. São Paulo: Graal, 2007. 

L’ESTOILE, Benoit de; NEIBURG, Federico; SIGAUD, Lygia (orgs.). Antropologia, 

Impérios e Estados Nacionais. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002. 
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Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701088-1 Cultura Brasileira Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórico Nota   

 

EMENTA: 
 
Identidade nacional. Cultura popular e ideologia. Indústria Cultural. Cultura do Rio 

Grande do Norte. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
ARANTES, Antônio Augusto. O que é cultura popular. São Paulo: Brasiliense, 1989. 

BHABHA, Homi. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1998. 

BOSI, Alfredo (org.) Cultura brasileira: temas e situações. São Paulo: Ática, 1992. 

CANCLINI, Nestor Garcia. Consumidores e Cidadãos. 4. ed – Rio de Janeiro: Editora da 

UFRJ, 1999. 

CANCLINI, Nestor García. Culturas híbridas. São Paulo: Edusp, 1998. 

CHAUÍ, Marilena. O que é Ideologia. São Paulo: Brasiliense, 1986. 

COHN, Gabriel (org.) Comunicação e industria cultural. São Paulo: Nacional, 1971. 

COUTINHO, Carlos Nelson. Cultura e sociedade no Brasil. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 

DAMATTA, Roberto. O que faz o Brasil, Brasil? Rio de Janeiro: Rocco, 2001. 

ORTIZ, Renato. Mundialização da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CASCUDO, Luis da Câmara. História do Rio Grande do Norte. Ministério da Educação e 

Cultura, Departamento de Imprensa Nacional; Rio de Janeiro, 1955. 

FEATHERSTONE, Mike. Cultura de consumo e pós-modernismo. São Paulo: Studio 

Nobel, 1995. 

FREYRE, Gilberto. Casa grande & senzala. São Paulo: Círculo do Livro, 1980. 

PRANDI, Reginaldo. Segredos Guardados. Orixás na alma brasileira. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2005. 328 pp. 

RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 

 

 

Código: Nome do Componente Curricular: Grupo: Carga Horária 
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  /Crédito: 

0701113-1 Estudos dos Conflitos Sociais e da 

Violência 

Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 

 
O campo semântico e a percepção da violência. A construção simbólica da violência. 

Rebeldia. Cercas invisíveis. Instituições totais e violência. O monopólio da violência 

legítima. Informação e controle. Crime e criminosos. Violência e cotidianidade. A 

violência no Brasil. Violência e gênero. Cultura e violência. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ADORNO, Sérgio. A prisão sob a ótica de seus protagonistas. Itinerário de uma 

pesquisa. In: Tempo Social: Revista de Sociologia da USP, vol. 3, 1991, nº. 1-2, pp. 7-

40. 

CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Direitos Humanos ou ‘Privilégios de Bandidos?’: 

Desventuras da Democratização Brasileira. In: Novos Estudos CEBRAP, nº. 30, 1991. 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. (História da violência nas prisões). Petrópolis: Vozes, 

1977. 

GIRARD, René. A violência e o sagrado. São Paulo: Paz e Terra, 2008. 

GOFFMAN, Erving. Estigma: Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio 

de Janeiro: Zahar, 1982. 

GREGORI, M. F. Cenas e queixas: um estudo sobre mulheres, relações violentas e a 

prática feminista. São Paulo: Paz & Terra/Anpocs, 1993. 

OLIVEN, Ruben George. Violência e cultura no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1989. 

PAOLI, Maria Célia et alli. A violência brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1983. 

VELHO, Gilberto. Cidadania e violência. Rio de Janeiro: FGV, 2000. 

ZALUAR, Alba. Da revolta ao crime S. A. São Paulo: Moderna, 2002. 

_____. Violência, cultura, poder. Rio de Janeiro: FGV, 2000.   

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 
GOFFMAN, Erving. Manicômios Prisões e conventos. São Paulo: Perspectiva, 1992. 

MICHAUD, Yves. A violência. São Paulo: Ática, 2001. 

PERALVA, Angelina. Violência e democracia. O paradoxo brasileiro. São Paulo: Paz e 
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terra, 2000. 

PEREIRA, Carlos A. Messeder. Linguagens da violência. Rio de janeiro: Rocco, 2000. 

VELHO, Gilberto. Desvio e divergência. Uma critica da patologia social. Rio de Janeiro. 

Jorge Zahar Editores, 1985. 

 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701114-1 Etnologia Indígena Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 
 
Introdução à Etnologia Indígena no Brasil. Estudo da heterogeneidade sócio-cultural dos 

povos indígenas em geral e, em particular, das populações indígenas sul-americanas. A 

problemática indígena no Nordeste brasileiro. Estudo dos aspectos sociais, econômicos, 

ecológicos, políticos, rituais, mitológicos, mágicos, religiosos e cosmológicos integrados 

em totalidades, através da leitura e discussão de monografias sobre algumas 

sociedades indígenas brasileiras. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 

CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. A Sociologia do Brasil Indígena. 2ª ed. Brasília: 

Editora da UnB, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978. (Biblioteca Tempo Brasileiro, 

31) 

____. O índio e o mundo dos brancos. 4ª ed. Campinas: Editora da Unicamp, 1996. 

CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. História dos índios no Brasil. São Paulo: Núcleo de 

História Indígena e do Indigenismo/ Universidade de São Paulo/ Fundação de Amparo a 

Pesquisa do Estado de São Paulo / Companhia das Letras. 

_____. Antropologia do Brasil: mito, história, etnicidade. São Paulo: Brasiliense/ EDUSP, 

1986. 

GALVÃO. Eduardo. Encontros de sociedades. Índios e Brancos no Brasil. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1979. 

LANGDON, Jean E. Xamanismo no Brasil. Novas perspectivas, Florianópolis: Ed. UFSC, 
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1996. 

OLIVEIRA, João Pacheco de (org.). A Viagem da volta: etnicidade, política e 

reelaboração cultural no Nordeste indígena. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 1999. 

OLIVEIRA FILHO, João Pacheco de. O nosso governo: os ticuna e o regime tutelar. 

Brasília: Marco Zero, 1988. 

RAMOS, Alcida Rita; ALBERT, Bruce. Pacificando o Branco. Cosmologias do contato no 

norte amazônico São Paulo: Editora UNESP, 2002. 

LOPES DA SILVA, Aracy; GRUPIONI, Luis Donisete B. (Orgs.) A temática indígena na 

escola: novos subsídios para professores de 1º e 2º graus. Brasília: 

MEC/MARI/UNESCO, 1995. 

VIVEIROS DE CASTRO, E.; CARNEIRO DA CUNHA, M. (orgs.) Amazônia: etnologia e 

história indígena. EDUSP/NHII, 1993. 

VIVEIROS DE CASTRO, E. A inconstância da alma selvagem e outros ensaios de 

antropologia. São Paulo: Cosac & Naify, 2002. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
FAUSTO, Carlos. Inimigos Fiéis. História, Guerra e Xamanismo na Amazônia. SP: 

EDUSP, 2001. 

FRANCHETTO, B.; HECKENBERGER, M. (orgs.) Povos do Alto Xingu. História e 

Cultura. Rio de Janeiro: Ed. da UFRJ, 2001. 

MICELI, Sergio Miceli. (org.). O que ler na ciência social brasileira. Antropologia (volume 

II). São Paulo/BrasÍlia: Ed. Sumaré/ ANPOCS, 1999. 

OLIVEIRA, João Pacheco de (org.). Indigenismo e Territorialização: Poderes, rotinas e 

saberes coloniais no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Contracapa Livraria, 1998. 

RIBEIRO, Darcy. Os Índios e a Civilização. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 

1970. 

SCHADEN, Egon. (org.). Leituras de Etnologia Brasileira. São Paulo: Companhia Editora 

Nacional, 1976. 

SOUSA LIMA, Antonio Carlos de. Um Grande Cerco de Paz. São Paulo/Petrópolis: 

Anpocs/Vozes, 1995.    

TASSINARI, Antonella. No Bom da Festa: o processo de construção cultural das famílias 

karipuna do Amapá. São Paulo: EDUSP, 2003. 

VIDAL, Lux. (org.). Grafismo indígena: estudos de antropologia estética. São Paulo: 
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EDUSP, 1992. 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701115-1 Família, parentesco e ciclos de vida Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 

 

Definição de família e de parentesco. Os princípios da organização social da família e do 

parentesco. A dinâmica da formação da família, dos grupos domésticos e das relações 

de parentesco. Ciclos de vida e relações de gerações na formação da família e das 

redes de parentesco. Mudanças sócio-históricas na família e nas relações de 

parentesco. Família e individualização. Formas contemporâneas de parentesco e 

afinidade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

BOTH, Elizabeth. Família e rede social: papéis, normas e relacionamentos externos em 

famílias urbanas comuns. Rio de Janeiro: Francisco Alves editora, 1976. 

CHRISTOPHER, Lasch. A família: santuário ou instituição sitiada. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1991. 

FREYRE, Gilberto. Casa-Grande e senzala: formação da família brasileira sob o regime 

da economia patriarcal. 32 ed. Rio de Janeiro: Record, 1997. 

LÉVI-STRAUSS, Claude. As estruturas elementares do parentesco. Petrópolis: Vozes, 

1995. 

MALINOWSKI, Bronislaw. A vida sexual dos selvagens do noroeste da Melanésia: 

descrição etnográfica do namoro, do casamento e da vida de família entre os nativos 

das Ilhas Trobriand. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1982. 

MORGAN, Lewis H. A sociedade primitiva. 2 ed. Portugal: editorial Presença. Brasil: 

Martins Fontes, s/d. vol. II. 

PEIXOTO, Clarice Ehlers et alli. (Orgs.). Família e individualização. Rio de Janeiro: FGV, 

2000. 

SARTI, Cynthia. A família como espelho. Campinas: Autores Associados, 1996. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 

GENNEP, Arnold. Os ritos de passagem. Petropóles, Vozes, 1978. 

LÉVI-STRAUSS, Claude. O olhar distanciado. Lisboa: Edições 70, 1983. 

CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto (org.). A Antropologia de Rivers. Campinas, SP: 

Editora da UNICAMP, 1991. 

RADCLIFFE-BROWN, Alfred R. Antropologia. São Paulo, Ática, 1978. (Coleção 

Grandes Cientistas Sociais). 

WOORTMANN, Klaas. Reconsiderando o parentesco. In: Anuário antropológico 76. Rio 

de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1977. 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701116-1 Gênero e Sexualidade Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórico. Nota   

 

EMENTA: 

 
Contexto sócio-histórico na questão do gênero e da sexualidade. Conceito de gênero 

enquanto análise conceitual. Os movimentos de liberação sexual: gays e lésbicas na 

construção de uma nova identidade sexual. Papéis sexuais e a redefinição da 

sexualidade na modernidade. Os homens e o masculino numa perspectiva de relações 

sociais de sexo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

COSTA, A. & BRUSCHINI, C. (orgs.) Uma questão de gênero. Rio de Janeiro: Rosa 

dos Ventos/Fundação Carlos Chagas, 1992. 

FOUCAULT, M. História da sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 

1993. 

GIDDENS, A. A transformação da Intimidade: sexualidade, amor e erotismo nas 

sociedades modernas. São Paulo: UNESP, 1992. 

MEAD, Margaret. Sexo e temperamento. São Paulo: Editora Perspectiva, 1999. 

SAFFIOTI, Heleieth I. B. Gênero, patriarcado e violência. São Paulo: Editora Fundação 

Perseu Abramo, 2004. 
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SCHPUN, Mônica Raissa (Org). Masculinidades. São Paulo: Edunisc, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BRUSCHINI, Cristina; PINTO, Céli Regina. Tempos e lugares de gênero. São Paulo: 

FCC, Editora 34, 2001. 

CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999. 

COSTA, J. F. A inocência e o vício: estudos sobre o homoerotismo. Rio de Janeiro: 

Relume-Dumará, 1992. 

GOLDENBERG, Mirian. De perto ninguém é normal: estudos sobre corpo, sexualidade, 

gênero e desvio na cultura brasileira. Rio de Janeiro: Record, 2004. 

SILVA, Hélio R. S.  Travesti: a Invenção do Feminino. Rio de Janeiro, Relume-Dumará, 

ISER, 1993. 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701118-1 Relações étnicas e raciais Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 

 

A noção de grupo étnico na literatura sócio-antropológica. Teoria da etnicidade. 

A ideia de nação e territorialidade. A construção de identidades e as relações raciais no 

contexto da diáspora africana. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BACELAR, Jeferson. Etnicidade: Ser negro na Bahia, Salvador, PENBA/Ianamá, 1989. 

BOURDIEU, Pierre. (1989). O Poder Simbólico. 2a. Edição, Rio de Janeiro, Bertrand 

Brasil. 

DANTAS, Beatriz Góis. Vovó Nagô e Papai Branco: usos e abusos da África no Brasil, 

Rio de Janeiro: Graal, 1988. 

FANON, Franz. Pele negra, máscaras brancas, Rio de Janeiro: Fator, [1925-1961 

(1983)]. 

FIGUEIREDO, Ângela. Novas elites de cor: estudo sobre os profissionais liberais negros 

de Salvador.  São Paulo: Centro de Estudos Afro-Asiáticos, 2002. 
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MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1999. 

NASCIMENTO, Abdias do. O Genocídio do negro brasileiro: processo de um racismo 

mascarado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. 

POUTIGNAT, Philippe; STREIFF-FENART, Jocelyne. Teorias da Etnicidade. São Paulo: 

Fundação Editora da UNESP, 1998. 

SERRA, Ordep. Águas do Rei. Petrópolis: Vozes/Koinonia, 1995. 

O’DWYER, Eliane Cantarino (org.) Quilombos: identidade étnica e territorialidade. Rio de 

Janeiro: Editora FGV, 2002. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

AMARAL JR., Aécio e BURITY, Joanildo de A. (org) In Inclusao Social, Identidade e 

Diferença: perspectivas pós-estruturalistas de análise social. São Paulo: Annablume, 

2006. 

ATHIAS, Renato. A noção de identidade étnica na Antropologia brasileira: de Roquette 

Pinto à Roberto Cardoso de Oliveira. Recife: Editora da UFPE, 2007. 

FREYRE, Gilberto. Casa grande & senzala. São Paulo: Círculo do Livro, 1980. 

OLIVEIRA, Roberto C. de. Identidade, etnia e estrutura social. São Paulo: Livraria 

Pioneira Editora, 1976. 

SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão 

racial no Brasil. São Paulo, Companhia das Letras, 1993. 

SKIDMORE, Thomas E. Preto no Branco: raça e nacionalidade no pensamento 

brasileiro. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1976. 

WEBER, Max. Economia e Sociedade. Vol. 1. Brasília: Editora da UnB, 1991. 

 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701031-1 Sociedade e Natureza Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórico. Nota   

 

EMENTA: 

 
Natureza e cultura. Sociedades da natureza e natureza das sociedades. Organizações 
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sociais primitivas e a relação entre indivíduo/natureza/sociedade. O contrato social e o 

contrato natural: a religação do homem com a natureza e o social. O planeta como 

sistema vivo auto organizador. Sistemas ecológicos e teoria sistêmica. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BARTH, Fredrik. O guru, o iniciador e outras variações antropológicas. Rio de Janeiro: 

Contra Capa Livraria, 2000. 

BATESON, Gregory. Naven: um exame dos problemas sugeridos por um retrato 

compósito da cultura de uma tribo da Nova Guiné, desenhado a partir de três 

perspectivas. São Paulo: EDUSP, 2008. 

CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. 

Tradução: Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 2000. 

DESCOLA, P.; PÁLSSON, G. (orgs.) Naturaleza e Sociedad. Perspectivas 

Antropológicas. México: Siglo Veintiuno Editores, 2001. 

FABIAN, A. (org.). Evolução: Sociedade, Ciência e Universo. Bauru: EDUSC, 2003. 

GUATTARI, Félix. As três ecologias. Tradução: Maria Cristina F. Bittencourt. 

Campinas/SP: Papirus, 1995. 

LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. Rio de 

Janeiro: Editora 34, 1994. 

MERLEAU-PONTY, M. A natureza. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

MORIN, Edgar. O método I: a natureza da natureza. Portugal: Europa-América, s. d. 

SERRES, Michel. O contrato natural. Tradução: Serafim Ferreira. Portugal: Instituto 

Piaget, 1994. 

VIVEIROS DE CASTRO, E. A inconstância da alma selvagem e outros ensaios de 

antropologia. São Paulo: Cosac & Naify, 2002. 

WAGNER, Roy. A invenção da cultura. São Paulo: Cosac Naify, 2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BATESON, Gregory. Pasos Hacia una Ecologia de la Mente. Una aproximatión 

revolucionaria de la autocompreensión del hombre. Buenos Aires: Lohlé-Lumen. 1985. 

KUPER, Adam. Cultura: a visão dos antropólogos. Florianópolis: EDUSC, 2002.   

LATOUR, Bruno. As políticas da natureza: como fazer ciência na democracia. Tradução 

de Carlos Aurélio. Mota de Souza. Bauru: Edusc, 2004. 



93 

 

 

 

9
3
 

LENOBLE, R. História da ideia de natureza. Lisboa: Edições 70, 1990. 

MERLEAU-PONTY, M. A natureza. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

STENGERS, Isabelle. A invenção das ciências modernas. São Paulo: Editora 34, 2002. 

TOMAS, Keith. O homem e o mundo natural. São Paulo: Companhia das Letras, 1983. 

WHITEHEAD, Alfred North. O Conceito de Natureza. São Paulo: Martins Fontes, 1994. 
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Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701055-1 Tópicos Especiais em Antropologia Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 
 

Estudos temáticos sob a perspectiva antropológica e/ou estudo sistemático das 

contribuições de um autor. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

 A bibliografia será feita de acordo com o programa do curso oferecido. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 

 A bibliografia será feita de acordo com o programa do curso oferecido. 
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ÁREA: CIÊNCIA POLÍTICA 
 
 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701020-1 Introdução à Política Obrigatório 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 
 
As origens da política. Teorias da Soberania. Maquiavel e a política moderna.  As teorias 

do direito natural e o contratualismo: Hobbes, Locke e Rousseau. A formação do estado 

moderno. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BIGNOTTO, Newton. Maquiavel republicano. São Paulo: Loyola, 1991. 

BOBBIO, Norberto. Thomas Hobbes. Rio de Janeiro: Campus, 1991. 

HOBBES, Thomas. Do cidadão. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

WEFFORT, Francisco (Org). Os clássicos da política: Maquiavel, Hobbes, Locke, 

Montesquieu, Rousseau, “O Federalista”. 4. ed. São Paulo: Ática, 1993. (v. I). 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

AUSTIN, Michel e VIDAL-NAQUET, Pierre. Economia e sociedade na Grécia antiga. 

Lisboa: Edições 70, 1986. 

BOBBIO, Norberto. O conceito de sociedade civil. Rio de Janeiro: Graal, 1994. 

BOBBIO, Norberto et al. Dicionário de política. 5. ed. Brasília: UNB, 1993. (V. I e II). 

JAEGER, Werner. A formação do homem grego. 5. ed. São Paulo: Ed. WMF Martins 

Fontes, 2010. 

KRISCHKE, Paulo J. (Org). O contrato social. São Paulo: Cortez, 1993. 

MACPHERSON, C. B. Ascensão e queda da justiça econômica e outros ensaios. São 

Paulo: Paz e Terra, 1991. 

LA BOÉTIE, Etienne de. Discurso da Servidão Voluntária. São Paulo: Brasiliense, 1999. 

RIBEIRO, Renato Janine. A última razão dos reis: ensaios sobre filosofia e política. São 

Paulo: Cia das Letras, 1993. 

ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 
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SARTORI, Giovanni. A política. 2. ed. Brasília: Editora da UnB, 1997. 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701093-1 Teoria Política Clássica Obrigatório 60/04 

Aplicação: Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 

 
Liberalismo e democracia: igualdade e liberdade. Regimes políticos e formas de 

governo. Processos políticos: revolução, conflitos, eleições. Sujeitos políticos: povo, 

partidos políticos. Elites políticas. Direito e cidadania. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política: a filosofia política e as lições dos clássicos. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2000. 

____ A teoria das formas de governo. 10. ed. Brasília: UnB, 1998. 

____ Liberalismo e democracia.  São Paulo: Brasiliense, 1997. 

____ Igualdade e liberdade. Rio de Janeiro: Ediouro, 1996. 

____ Estado, governo, sociedade; por uma teoria geral da política. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1987. 

FARIAS NETO, Pedro Sabino de. Ciência política: enfoque integral avançado. São 

Paulo: Atlas, 2011. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BOTTOMORE, T. B. As elites e a sociedade. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 

1974. 

BOBBIO, Norberto. Dicionário de política. 5. ed. Brasília: UNB, 2000. 

CERRONI, Umberto. Política: Métodos, teorias, processos, sujeitos, categorias. São 

Paulo: Brasiliense, 1993. 

FORST, Rainer. Contextos da justiça. São Paulo: Boitempo, 2010. 

LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de 

Hannah Arendt. São Paulo: Cia das Letras, 1988. 

LASCH, Christopher. A rebelião das elites e a traição da democracia.  São Paulo: 

Ediouro, 1995. 
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MANENT, Pierre. História intelectual do liberalismo: dez lições. Rio de Janeiro: Imago, 

1987. 

MILLS, C. Wright. A elite do poder. 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1975. 

RAWLS, John. Uma teoria da Justiça. 3. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

SARTORI, Giovanni. A teoria da democracia revisitada: Questões clássicas. São Paulo: 

Ática, 1997. 

SEILER, Daniel-Louis. Os partidos políticos. Brasília: UnB, 2000. 

WEFFORT, Francisco (Org). Os clássicos da política: Maquiavel, Hobbes, Locke, 

Montesquieu,  

____ Os clássicos da política: Burke, Kant, Hegel, Tocqueville, Stuart Mill, Marx. 10. ed. 

São Paulo: Ática, 2005. (v. II) 

  
 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701098-1 Teoria Política Contemporânea I Obrigatório 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA 
 
As teorias políticas liberais. Trabalho, Marxismo e revolução.  Democracia e Direitos 

políticos. O Estado de bem-estar social. Estado e neoliberalismo.  Esfera pública e 

privada. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BELLAMY, Richard. Liberalismo e sociedade moderna. São Paulo: Unesp, 1994. 

CARNOY, Martin. Estado e teoria política. Campinas: Papirus, 1986. 

FRIEDMAN, Milton. Capitalismo e liberdade. 3. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1988. (Os 

economistas) 

GORZ, André. Crítica da divisão do trabalho. 2. ed.  São Paulo: Martins Fontes, 1989. 

HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 

1996. 

______. Mudança estrutural da esfera pública. Rio de Janeiro: Tempo Universitário, 
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1984. 

PRZEWORSKI, Adam. Capitalismo e social-democracia. São Paulo: Cia das Letras, 

1989. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ANTUNES, Ricardo L. C. A rebeldia do trabalho: (o confronto São Paulo - SP 

Universidade Estadual 

CHEVALLIER, J. J.  As Grandes Obras Políticas de Maquiavel a Nossos Dias. Rio de 

Janeiro: Agir Editora, 1973.     

COLLIN, Denis.  Compreender Marx. Petrópolis: Editora Vozes, 2008 

MARSHALL, T. H. Cidadania, Classe Social e Status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967.  

SANTOS, W. G. Cidadania e Justiça. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1979.  

SCHERER-WARREN, I.; RISCHKE, P. J. Uma Revolução no Cotidiano? Os Novos 

Movimentos Sociais na América do Sul. São Paulo: Brasiliense, 1987.  

 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701175-1 Capital Social e Democracia Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA 

Capital social e governança. Confiança e comunidade política. Cultura democrática e 

capital social. Capital social e desenvolvimento local. Redes sociais e capital social. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARAUJO, Maria Celina D. Capital Social. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. 

LEONARDO, Valles Bento. Governança e Governabilidade na Reforma do Estado. São 

Paulo: Editora: Manole, 2003. 

PUTNAM, Robert. Comunidade e Democracia. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 

Vargas Editora, 1996. 

ROSENAU, James; CZEMPIEL Otto. Governança sem governo: ordem e transformação 

na política mundial. Editora UNB/Imprensa Oficial, 2000. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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BAQUERO, M. (org.). A lógica do processo eleitoral em tempos modernos – novas 

perspectivas de análise. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 1997.   

_____. (org.). Desafios da democratização na América Latina : debates sobre cultura 

política. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 1999.    

FUKUYAMA, F. Confiança: as virtudes sociais e a criação da prosperidade. Rio de 

Janeiro: Rocco, 1996.   

HUNTINGTON, S. A terceira onda: democratização no final do século XX. São Paulo: 

Ática, 1994.   

MOISÉS, J. A. Os brasileiros e a democracia: bases sócio-políticas da legitimidade 

democrática. São Paulo: Ática, 1995.          

O'DONNELL, G.; SCHMITTER, P. C. Autoritarismo e democratização. São Paulo : 

Vértice, 1986. 

_____. 1988. Transições do regime autoritário. São Paulo : Vértice. 

  

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701009-1 Cultura Política e Poder Local Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA 
Cultura política. Cultura política brasileira. Poder local. Cultura política e poder local. 

Poder local no Brasil. O espaço local como produtor de identidades e alteridades 

políticas. Cultura política, poder local e democracia. Cultura política, poder local e 

participação cidadã. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CAVALCANTI, Robinson. As origens do coronelismo: força armada e poder local no 

estado patrimonial brasileiro. Recife: ed. Universitária, 1984. 

DOIMO, Ana Maria. A vez e a voz do popular: movimentos sociais e participação 

política no Brasil pós-70. Rio de Janeiro: Relume-Dumará/ANPOCS, 1995. 

FAORO, Raymundo. Os donos do poder. Formação do Patronato Político Brasileiro. Rio 

de Janeiro: Globo, 1958. 

LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo: Alfa-Ômega, 1975. 
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PERREIRA DE QUEIROZ, Maria I. O mandonismo local na vida política brasileira e 

outros ensaios. São Paulo: 1976. 

RIBEIRO, Luiz C. Q.; SANTOS JÚNIOR, Orlando (org.) Globalização, fragmentação e 

reforma urbana. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1994. 

VILLAS-BÔAS, Renata. (Org.) Participação popular nos governos locais. São Paulo: 

PÓLIS, 1994. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

OLIVEIRA VIANNA, Francisco J. Instituições Políticas Brasileiras. Rio de Janeiro: 

Record, 1974. 3ª Ed. 

CAVALCANTI, Robinson. As origens do coronelismo: força armada e poder local no 

estado patrimonial brasileiro. Recife: ed. Universitária, 1984. 

LEMENHE, Maria Auxiliadora Família, tradição e poder. São Paulo: Annablume Editora, 

1996. 

PUTNAM, Robert D. Comunidade e democracia. A experiência da Itália moderna. Rio 

de Janeiro: Editora FGV, 2000. 

LAMOUNIER, B. De Geisel a Collor: o balanço da transição. São Paulo:IDESP/Sumaré, 

1990.     

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701013-1 Estado e Políticas Públicas Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 
As Ciências Sociais e a análise do Estado no final do século XX. Conceitos e 

problemáticas emergentes. A crise do Estado. Os atores políticos e as reformas 

econômicas. A crise fiscal. O neoliberalismo. As políticas públicas de educação e saúde. 

Perspectivas das políticas públicas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ARAÚJO, José Prata. Guia dos direitos sociais; a igualdade social e as diferenças entre 

a esquerda e os neoliberais. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2009. 

KLIKSBERG, Bernardo. Falácias e mitos do desenvolvimento social. 2. ed. São Paulo: 
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Cortez, 2003. 

LIMA, Antonio Bosco de & PALAFOX, Gabriel Humberto Muñoz. Estado e políticas 

públicas em tempo de reformas. Campinas: Alínea, 2010. 

SILVA, Christian Luiz da & SOUZA-LIMA, José Edmilson de. (Orgs.). Políticas públicas 

e indicadores para o desenvolvimento sustentável. São Paulo: Saraiva, 2010. 

SILVA, Maria Ozanira da Silva e. (Org.) Políticas públicas de trabalho e renda no Brasil 

contemporâneo. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a 

centralidade do mundo do trabalho. 4. ed.  São Paulo: Cortez, 1997. 

DOWBOR, Ladislau. Política econômica e social: os desafios do Brasil. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2003. 

FRIEDMAN, Milton. Capitalismo e liberdade. São Paulo: Abril Cultural, 1984. (Os 

Economistas). 

HAYEK, Friedrich A. O caminho da servidão. Porto Alegre: Globo. 1977 

SZMRECSÁNYI, Tamás (Org.). Keynes. Ática, 1984. 

MARSHALL, Theodor H. Cidadania, classes sociais e status. Rio de Janeiro: Zhar, 

1967. 

PRZEWORSKI, Adam. Capitalismo e social-democracia. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1989. 

HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 

1996. 

____. Mudança estrutural da esfera pública. Rio de Janeiro: Tempo Universitário, 1984. 

SANTOS, Wanderley Guilherme. Cidadania e justiça. Rio de Janeiro: Campus, 1979. 

SARDENBERG, Carlos Alberto. Neoliberal, não. Liberal; para entender o Brasil de hoje 

e de amanhã. São Paulo: Globo, 2008. 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701176-1 Estudos sobre a República no Brasil Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   
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EMENTA: 

 
República e espírito público. República e sociedade. República e elites. República, 

pudor e moralidade. Público e privado no espírito republicano. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ARENDT, Hannah. A Crise da República. São Paulo: Perspectiva, 1998. 

BASBAUM, Leôncio. História sincera da República. De 1889 a 1930. 5. ed. São Paulo: 

Alfa-Ômega, 1986. 

CARONE, Edgard. A República Velha. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1971. 

CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem: a elite política imperial. Rio de 

Janeiro: Campus, 1980. 

____. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1987. 

____. A formação das almas: o imaginário da República no Brasil. 2ª ed. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1995. 

CHALHOUB, Sidney. Trabalho, lar & botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio de 

Janeiro na belle époque. 2. ed. Campinas: Unicamp, 2001. 

DECCA, Edgar de. 1930: o silêncio dos vencidos. 5ª ed. São Paulo, Brasiliense 

DRUMMOND, José A. O movimento tenentista. A intervenção política dos oficiais jovens 

(1922-1935). Rio de Janeiro: Graal, 1986. 

FAUSTO, Boris. A revolução de 1930. Historiografia e história. 6. ed. São Paulo: 

Brasiliense, 1979. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ABREU, Martha. O império do divino. Festas religiosas e cultura popular no Rio de 

Janeiro, 1830-1900. Rio de Janeiro; São Paulo: Nova Fronteira/FAPESP, 1999. 

ALBUQUERQUE, Manoel. Pequena história da formação social brasileira. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Graal, 1986. 

ANDRADE, Manoel Correia de. A Revolução de 30. Da República Velha ao Estado 

Novo. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1988. 

CARONE, Edgard. Revoluções do Brasil Contemporâneo. 3 ed. São Paulo: Difel, 1977. 

CAUFIELD, Sueann. Em defesa da honra. Moralidade, modernidade e nação no Rio de 

Janeiro (1918-1940). Campinas: Cecult/Ed. da Unicamp, 2000. 

CUNHA, Euclides da. Os sertões. Campanha de Canudos.  39 ed. Rio de Janeiro;São 

Paulo: Francisco Alves;Publifolha, 2000. 
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SILVA, Hélio. 1889: A República não esperou o amanhecer. Rio de Janeiro: Editora 

Civilização Brasileira, 1972. 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701177-1 Métodos e Técnicas de Pesquisa em 

Ciência Política 

Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 

 

Planejamento de pesquisa. Medições. Pesquisas de opinião pública. Survey. Pesquisa 

eleitoral. Estatística descritiva. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ELSTER, Jon. Peças e engrenagens das Ciências Sociais. Rio de Janeiro: Relume-

Dumará, 1994, Cap. I: Mecanismos, p. 17-25. 

LEVIN, Jack; FOX, James Alan. Estatística para ciências humanas. São Paulo: Prentice 

Hall, 2004. 

SARTORI, Giovanni. A política. 2. ed. Brasília: Editora da UnB, 1997. 

SILVA, Nelson do Valle. Introdução à Análise de Dados Qualitativos. Rio de Janeiro, 

Vertice Editora, 1990. 

THIOLLENT, Michel. Crítica metodológica, investigação social e enquete operária. São 

Paulo: Polis, 1980. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
DOWNS, Anthony. Uma teoria econômica da democracia. São Paulo EDUSP, 1999. 

HALL, Peter A.; TAYLOR, Rosemary C.R. As três versões do neo-institucionalismo.,São 

Paulo, LUA NOVA, 2003 

LIMA JR, O. B. Os Partidos Políticos Brasileiros: a experiência federal e regional: 

1945/64. trad.Gustavo F. G. Aronowick. Rio de Janeiro : ed. Graal, 1983. 

PETERS, Guy. El nuevo institucionalismo: teoría Institucional em Ciência Política. 

Barcelona: Gedisa, 2003. 

WEBER, Max. Metodologia das ciências sociais. São Paulo: Cortez, 1992. 
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Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701025-1 Partidos Políticos Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 
 

Teoria dos sistemas políticos. Sistemas políticos e sistemas eleitorais. Teorias do 

partido político. Partidos políticos e dinâmicas partidárias. Democracia, representação e 

partidos políticos. Movimentos sociais e partidos políticos. Participação política e 

partidos políticos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CAMPELLO DE SOUZA, Maria do Carmo. Estado e Partidos Políticos no Brasil (1930 à 

1964). São Paulo: Ed. Alfa-Ômega Ltda, 1983. 

DUVERGER, M. Os Partidos Políticos. Rio de Janeiro: Zahar, 1980. 

FLEISCHER, David V.(org.). Os Partidos Políticos no Brasil Vol. I. Brasília: Ed. 

Universidade de Brasília. 1981. 

LAMOUNIER, Bolívar; CARDOSO, Fernando Henrique. Os Partidos e as Eleições no 

Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. 

LAVAREDA, Antônio. A Democracia nas Urnas: o Processo Partidário Eleitoral 

Brasileiro. Rio de Janeiro: Ed. Rio Fundo, 1991. 

MICHELS, Robert. Os partidos políticos. São Paulo: Senzala, s/d. 

_____. Sociologia dos Partidos Políticos. Brasília: Ed.Universidade de Brasília, 1982. 

SCHMITT, Rogério. Partidos políticos no Brasil (1945-2000). Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Editor, 2005. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LAMOUNIER, B, & MENEGUELLO, R. Partidos Políticos e consolidação democrática: o 

caso brasileiro. São Paulo: Brasiliense, 1986. 

NICOLAU, J. M. Multipartidarismo e democracia: um estudo sobre o sistema partidário 

brasileiro (1985-1994). Rio de Janeiro: FGV, 1996. 

FLEISCHER, David V.(org.). Os Partidos Políticos no Brasil Vol. I. Brasília: Ed. 

Universidade de Brasília. 1981. 
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CAMPELLO DE SOUZA, Maria do Carmo. Estado e Partidos Políticos no Brasil (1930 à 

1964). São Paulo: Ed. Alfa-Ômega Ltda, 1983. 

LIMA JUNIOR, O. B. (org.) O sistema partidário brasileiro: diversidades e tendências 

(1982-1994). Rio de Janeiro, FGV, 1997. 

  
 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701121-1 Política Brasileira Obrigatório 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 

 
Populismo no Brasil. Estruturas de poder no Brasil: coronelismo, mandonismo. Estado, 

classe média e intelectuais no Brasil. Democratização e instituições políticas no Brasil. 

Estado e militares na política. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CARONE, Edgar. A República Velha (evolução política). São Paulo: Difel, 1974. 

CARVALHO, José Murilo de. Pontos e Bordados. Escritos de história e política. Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 1998. 

_____. Cidadania no Brasil. O longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2003. 

DAGNINO, Evelina (org.). Anos 90: política e sociedade no Brasil. São Paulo: 

Brasiliense, 1994. 

FAORO, Raymundo. Existe um pensamento político brasileiro? São Paulo: Ática, 1994. 

IANNI, Octávio. Estado e planejamento econômico. 4 ed. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1986. 

LENHARO, Alcir. A sacralização da política. Campinas/São Paulo: Papirus, 1986. 

SCHWARCZ, L. M. (Org) História da vida privada no Brasil: contrastes da intimidade 

contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 

WEFFORT, F. O populismo na política brasileira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BRUM, Argemiro J. Democracia e partidos políticos no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 

1988. 



106 

 

 

 

1
0
6

 

ZAVERUCHA, J. Frágil democracia: Collor Itamar, FHC e os militares (1990-1998. Rio 

de Janeiro. FGV, 2000. 

DAGNINO, Evelina (org.). Anos 90: política e sociedade no Brasil. São Paulo: 

Brasiliense, 1994. 

LACERDA, Alan Daniel Freire de A câmara dos deputados de 1990 a 1998: Natal: 

EDUFRN, 2006. 

SOUZA, Maria do Carmo Campelo de. Estado e Partidos Políticos no Brasil (1930-

1964). São Paulo: Alfa Ômega,1990. 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701120-1 Teoria Política Contemporânea II Obrigatório 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 

 
Globalização, neoliberalismo e reestruturação produtiva. Novos movimentos sociais. 

Ação, Legitimação e consenso. Teoria da escolha racional, individualismo metodológico 

e redes sociais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ARENDT, Hannah. A condição humana. 9. ed. Rio de Janeiro. Forense, 1999. 

ARRIGHI, Giovanni. O longo século XX. São Paulo: Unesp, 1996. 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999. v. I 

CHASNAIS, François. A mundialização do capital. São Paulo: Xamã, 1996. 

OFFE, Claus. Capitalismo desorganizado. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

_____. Trabalho & Sociedade: problemas estruturais e perspectivas para o futuro da 

sociedade do trabalho (a crise). Rio de Janeiro: Tempo Universitário, 1989. v. I e II. 

ROSAVALON, Pierre. A crise do Estado-Providência. Goiânia/Brasília: UFG, UnB, 

1997. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 

BELLAMY, Richard. Liberalismo e Sociedade Moderna. Araraquara: UNESP, 1994. 
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DOWNS, Anthony. Uma Teoria Econômica da Democracia. São Paulo: EDUSP, 1999. 

ELSTER, John. Peças e Engrenagens nas Ciências Sociais. Rio de Janeiro: Relume-

Dumará, 1996. 

HELD, David. Modelos de Democracia. Belo Horizonte: Paidéia, 1987. 

LEFORT, Claude. Pensando o político: Ensaios sobre Democracia, Revolução e 

Liberdade. São Paulo: Paz e Terra, 1991. 

 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701033-1 Tópicos Especiais em Política Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 
 

Estudos temáticos sob a perspectiva da Ciência Política e/ou estudo sistemático das 

contribuições de um autor clássico ou contemporâneo da Política. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 A bibliografia será feita de acordo com o programa do curso oferecido. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 A bibliografia será feita de acordo com o programa do curso oferecido. 
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ÁREA: SOCIOLOGIA 
 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701021-1 Introdução à Sociologia Obrigatório 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 
 

O contexto histórico do surgimento da sociologia. A sociologia e a modernidade. A 

sociologia como disciplina científica. Conceitos fundamentais: indivíduo e sociedade, 

grupos sociais, comunidade e sociedade, estrutura e organização social, valores e 

normas sociais, papel e status. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. São Paulo: Martins Fontes; 

Brasília: Editora UnB, 1990. 

BOTTOMORE, T.B. Introdução à sociologia.  Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978. 

CARDOSO, Fernando Henrique; IANNI, Octavio. Homem e sociedade: leituras básicas 

de sociologia geral. 14. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1984. 

COULSON, Margaret A.; RIDDELL, David S. Introdução crítica à sociologia. 3. ed. Rio 

de Janeiro: Zahar Editores, 1975. 

DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. São Paulo: Companhia Editora 

Nacional, 1978. 

FORACCHI, Marialice; MARTINS, José de Souza. Sociologia e sociedade: leituras de 

introdução à sociologia. Rio de Janeiro: LTC, 1980. 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004. 

INKELES, Alex. O que é sociologia? Uma introdução à disciplina e à profissão. São 

Paulo: Pioneira, 1980. 

SOUTO, Cláudio. A explicação sociológica: uma introdução à sociologia. São Paulo: 

Pedagógica e Universitária, 1985. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BRESSAN, Suimar. Introdução ao estudo da sociedade. Ijuí: Unijuí Editora, 1986. 

COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 2 ed. São Paulo: 

Moderna, 2001. 

CRUZ, M. Braga da. Teorias sociológicas: os fundamentos e os clássicos. 4 ed. Lisboa: 
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Fundação Calouste Gulbenkian, 2004.   

OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução à sociologia.  4 ed. São Paulo: Ática,1991. 

SOUTO, Cláudio. O que é pensar sociologicamente. São Paulo: Pedagógica e 

Universitária, s/d. 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701094-1 Teoria Sociológica Clássica Obrigatório 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 

 
Visões sobre a sociedade moderna e industrial: 1) Émile Durkheim - fato social, 

solidariedade mecânica e orgânica e divisão do trabalho social; 2) Max Weber – tipo 

ideal, ação social, ética protestante e o espírito do capitalismo, racionalidade e 

burocratização e 3) Karl Marx – materialismo histórico, características do capitalismo, 

mais-valia, mercadoria e fetichismo, classes sociais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BERMAN, Marshall. Aventuras no marxismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 

COHN, Gabriel. Weber. Sociologia. São Paulo: Ática, 1997. 

DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. São Paulo, Martins Fontes, 1995. 

_____. Da divisão do trabalho social. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

IANNI, Octavio. Marx. Sociologia. 7. ed. São Paulo: Ática, 1992. 

MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. Lisboa: Edições 70, 1993. 

_____. A ideologia alemã. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 

RODRIGUES, José Albertino. Durkheim. Sociologia. São Paulo: Ática, 1990. 

WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. 12. ed. São Paulo: Livraria 

Pioneira, 1996. 

_____. Economia e Sociedade (vol. 1). Brasília: UnB, 1991. 

_____. Economia e Sociedade (vol. 2). Brasília: UnB, 1991. 

_____. Metodologia das Ciências Sociais I e II. Campinas: Unicamp, 1995. 

SIMMEL, Georg. Questões fundamentais da Sociologia. Rio Janeiro: Zahar, 2006. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BOTTOMORE, Tom. Dicionário do pensamento marxista. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 

FREUND, Julien. Sociologia de Max Weber. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2000. 

LAZARTE, Rolando. Max Weber: ciência e valores. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 

QUINTANEIRO, Tânia et al. Um toque de clássicos. Marx, Durkheim, Weber. Belo 

Horizonte: Editora da UFMG, 2002. 

WAIZBORT, Leopoldo. As Aventuras de Georg. Simmel. São Paulo: Editora 34, 2006. 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701099-1 Teoria Sociológica Contemporânea I Obrigatório 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 
 

A sociologia americana: a escola de Chicago, o estrutural-funcionalismo, o 

interacionismo simbólico e a dramaturgia social, ecologia humana. Escola de Frankfurt: 

a teoria crítica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Editor, 1985. 

ASSOUN, Paul-Laurent. A escola de Frankfurt. São Paulo: Ática, 1991. 

BERGER, Peter L. e LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade. 16. ed. 

Petrópolis: Vozes, 1998. 

GIDDENS, Anthony; TURNER, Jonathan. Teoria social hoje. São Paulo: Unesp, 1999. 

GOFFMAN, Erving. A representação do eu na vida cotidiana. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 

1999. 

HABERMAS, Jürgen. A lógica das ciências sociais. Petrópolis: Vozes, 2010. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

COULON, Alain. A escola de Chicago. Campinas, SP: Papirus, 1992. 

EUFRÁSIO, Mário A. Estrutura urbana e ecologia humana. A escola sociológica de 

Chicago (1915-1940). São Paulo: Ed. 34, 1999. 
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NOBRE, Marcos. A teoria crítica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004. 

PARSONS, Talcott. As estruturas da ação social. (Vol. 1) Petrópolis: Vozes, 2010 

_____. As estruturas da ação social. (Vol. 2) Petrópolis: Vozes, 2010 

 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701125-1 Teoria Sociológica Contemporânea II Obrigatório 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 

 
Bourdieu: habitus e campo simbólico. Individualismo metodológico: Boudon e Elster. 

Teoria da estruturação e sociologia reflexiva: Anthony Giddens, Ülrich Beck e Scott 

Lash. A sociedade em rede. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1993. 

______. Razões Práticas. Sobre a teoria da ação. Campinas/São Paulo: Papirus, 1996. 

______. Meditações Pascalianas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 6 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 

ELIAS, Norbert. O processo Civilizador. Formação do Estado e Civilização. v.2. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 1993. 

______. A sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 1994. 

FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas: Uma arqueologia das ciências humanas. 

São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 475-536. 

GIDDENS, Anthony. As Conseqüências da Modernidade. São Paulo: Editora UNESP, 

1991. 

______. Mundo em descontrole: o que a globalização esta fazendo de nós. Rio de 

Janeiro, Record: 2007. 

HABERMAS, Jürgen. Consciência Moral e Agir Comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 2003. 

______. Fundamentação lingüística da Sociologia. Obras escolhidas. v.1. Lisboa: 

Edições 70, 2010. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BOURDIEU, Pierre; CHAMBOREDON, Jean-Claude; PASSERON, Jean-Claude. Ofício 

de Sociólogo: metodologia da pesquisa na sociologia. Petrópolis: Vozes, 1999. 

ELIAS, Norbert. Escritos e Ensaios 1. Estado, Processo e Opinião Pública. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 

ROUANET, Sérgio Paulo e FREITAG, Barbara (orgs.). HABERMAS. Sociologia. Coleção 

grandes cientistas sociais. São Paulo: Ática, 1993. 

GIDDENS, Anthony; BECK, Ülrick e LASH, Scott. Modernização Reflexiva. Política, 

tradição e estética na ordem social moderna. São Paulo: Unesp, 1997. 

GIDDENS, Anthony. A terceira via e seus críticos. Rio de Janeiro: Record, 2001. 

______. A constituição da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

LÉVY, Pierre. As Tecnologias da Inteligência. O futuro do pensamento na era da 

informática. Rio de Janeiro: 34, 1993. 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701014-1 Estrutura de classes e estratificação 

social. 

Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 
 

A Teoria da estratificação social. Hierarquias e mobilidade. Teoria da estrutura de 

classes no Marxismo. Classes, castas e grupos sociais. A reflexão sobre classes na 

sociedade pós-industrial. Classes sociais na América Latina. Classes e lutas sociais no 

Brasil. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
MARX Karl. O 18 Brumário.  São Paulo: Paz e Terra, 1968. 

_____. A ideologia alemã. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 

THOMPSON, E. P. Tradición, revuelta y consciencia de classe. Barcelona: Editorial 

Crítica, 1979. 

TOURAINE, Alain. Palavra e sangue. São Paulo: Trajetória Cultural; Campinas (SP): 

Editora da Unicamp, 1989. 

VELHO, Otávio Guilherme. Estrutura de classes e estratificação social. Rio de Janeiro: 
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Zahar, 1981. 

WEBER, Marx. Economia e sociedade (vol. 1). Brasília, UnB, 1991 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
FORACCHI, Marialice M.; MARTINS, José de Souza Martins (Orgs.). Sociologia e 

sociedade: leituras de introdução à sociologia. Rio de Janeiro: Livros Técnico e 

Científicos, 1977 

IANNI, Octávio. Raças e classes sociais no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 2004. 

SOUZA, Jessé. A invisibilidade da desigualdade brasileira. Belo Horizonte: Editora 

UFMG, 2006. 

SANTOS, Theotonio dos. O conceito de classes sociais. Petrópolis: Vozes, 1991 

TOURAINE, Alain. As classes sociais na América Latina. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1977. 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701024-1 Movimentos Sociais Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 

 
Movimentos sociais: discussão conceitual. Teorias sobre movimentos sociais. Revolta e 

revolução. Os atores sociais e o Estado. Movimentos sociais na América Latina. Atores 

sociais no Brasil pós-70. Ascensão e declínio dos movimentos sociais no Brasil. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CASTAÑEDA, Jorge. Utopia desarmada. intrigas, dilemas e promessas da esquerda 

latino americana. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 

DOIMO, Ana Maria. A vez e a voz do popular: movimentos sociais e participação 

política no Brasil pós-70. Rio de Janeiro: Relume Dumará/ANPOCS, 1995. 

GOHN, Maria da Glória. Teoria dos movimentos sociais. São Paulo: Loyola, 1998. 

––––––––. Os sem-terra, ONGs e cidadania. São Paulo: Cortez, 1997. 

PRZERWORSKY, Adam. Capitalismo e social-democracia. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1989. 

SADER, Eder. Quando os novos personagens entram em cena: experiência, falas e 
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lutas dos trabalhadores da grande São Paulo: 1970-80. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1984. 

SCHERER-WARREN, Ilse; KRISCHKE, Paulo U. (Org.). Uma revolução no cotidiano? 

Os novos movimentos sociais na América do Sul.  São Paulo: Brasiliense, 1987. 

SCHERER-WARREN, Ilse. Redes de movimentos sociais. São Paulo: Edições Loyola, 

1993. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

AMMANN, Safira Bezerra. Movimento popular de bairro. São Paulo: Cortez,1991. 

COVRE, Maria de Lourdes. O que é cidadania. São Paulo: Brasiliense, 2002. 

FALKEMBACH, Elza Maria. Planejamento participativo e movimentos sociais. Ijuí: 

Unijuí Editora, 1987. 

LEHER, Roberto. Pensamento crítico e movimentos sociais. São Paulo: Cortez, 2005. 

VIEIRA, Evaldo. Poder político e resistência cultural. Campinas: Autores Associados, 

1998. 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701126-1 Sociologia Brasileira Obrigatório 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 
 
A sociologia no Brasil: influências europeias, interpretações sobre o Brasil (Gilberto 

Freyre, Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda). Tradição e modernidade na 

sociologia brasileira. Estado e classes sociais no Brasil. Industrialização no Brasil. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DOMINGUES, José Maurício. Teorias Sociológicas do Século XXI. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2006. 

FERNANDES, Florestan. A sociologia no Brasil. Contribuição para o estudo de sua 

formação e desenvolvimento. Petrópolis: Vozes, 1976. 

FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil. Rio de Janeiro: Globo, 2006. 
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FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala. 20. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 

1980. 

_____. Realidade brasileira. Rio de Janeiro: Bloch, 1980. 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 17. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 

1984. 

IANNI, Otavio. O pensamento social no Brasil. São Paulo: Edusc, 2004. 

MARTINS, José de Souza. O poder do atraso: para uma sociologia da história lenta. 

São Paulo: Hucitec, 1994. 

ORTIZ, Renato. Cultura brasileira & identidade nacional. 5. ed. São Paulo: Brasiliense, 

1994. 

SOUZA, Jessé. A modernização seletiva. Uma reinterpretação do dilema brasileiro. 

Brasília: Ed. UnB, 2000. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 
BUARQUE, Cristovam. O colapso da modernidade braslieira e uma proposta 

alternativa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. 

DOMINGUES, José Maurício. Do ocidente à modernidade. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2000. 

IANNI, Octávio. Sociologia da sociologia. O pensamento sociológico brasileiro. São 

Paulo: Ática, 1989. 

MARTINS, José de Souza. A sociabilidade do homem simples. São Paulo: 

Hucitec,2004. 

ORTIZ, Renato. A moderna tradição brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1988. 

SCHWARZ, Ao vencedor as batatas. 4. ed. São Paulo: Duas Cidades, 1992, p. 13-28. 

SORJ, Bernardo. A nova sociedade brasileira. Rio de Janeiro, Zahar, 2000. 

SOUZA, Jessé. A invisibilidade da desigualdade brasileira. Belo Horizonte: UFMG, 

2006. 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701122-1 Sociologia da Arte Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   
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EMENTA: 
 
Dimensão social da atividade artística. A função social do objeto artístico. A arte como 

produto social. Artesanato. Arte industrial. Indústria da arte. Arte popular e sociedade 

industrial. Objeto artístico e relações econômicas. A inserção do artista nas relações 

sociais. A produção artística. A comercialização do objeto artístico. O consumo da arte, 

apropriação e poder. O conteúdo social da arte: a arte como meio de comunicação. A 

arte como veículo transmissor de ideologia. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

COHN, Gabriel (org.).  Theodor W. Adorno. Coleção Grandes Cientistas Sociais nº. 54.  

São Paulo: Ática, 1994. 

ARGAN, G C. História da arte como história da cidade, São Paulo: Martins Fontes, 

1983. 

BASTIDE, R. Arte e sociedade. 2 ed. São Paulo, Editora Nacional/ EDUSP, 1971. 

BAXANDALL, M. O olhar renascente - pintura e experiência social na Itália da 

Renascença. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

BECKER, H. Uma teoria da ação coletiva. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1977. 

BENJAMIN, Walter. A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica. Coleção 

Os Pensadores. 

BOURDIEU, P. As regras da arte, gênese e estrutura do campo literário. São Paulo: 

Cia. das Letras, 1996. 

ELIAS, Norbert. Mozart, a sociologia de um gênio. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994 

HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade. São Paulo: Martins Fontes, 

2000. 

JAMESON, Fredric. Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio.  São 

Paulo: Ática, 1997. 

PRICE, Sally. Arte primitiva em lugares civilizados: Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2000. 

VELHO, G. (org). Sociologia da Arte. Vol. I e II. Rio de  Janeiro, Zahar Editores, 1966 e 

1967. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ORTEGA Y GASSET, José. A desumanização da arte. Portugal: Veja Editora, 1997. 

HEIDEGGER, Martim. A origem da obra de arte. São Paulo: Edições 70, 2010. 

MORIN, Edgar. Amor, poesia, sabedoria. Tradução: Edgard de Assis Carvalho, Maria da 
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Conceição de Almeida. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. 

PESSOA, Fernando. Idéias estéticas: da arte, da literatura. In: Obra em prosa. Rio de 

Janeiro: Nova Aguilar S.A., 2005, p. 213-284. 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701089-1 Sociologia da Comunicação Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 
 
Teorias sociológicas da comunicação. Sociedade de massa. Cultura de massa. Indústria 

cultural. Ideologia e poder. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ABREU, Alzira Alves de et al. Mídia e política no Brasil. Jornalismo e ficção. Rio de 

Janeiro, FGV Editora, 2003. 

ANGRIMANI, Danilo. Espreme que sai sangue. Um estudo do sensacionalismo na 

imprensa. São Paulo: Summus Editorial, 1995. 

BOURDIEU, Pierre. Sobre a televisão. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1997. 

EAGLETON, Terry. Ideologia. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista; 

Editora Boitempo, 1997. 

LIMA, Luiz Costa (org.). Teoria da cultura de massa. 5.ed. São Paulo, Paz e Terra, 

2000. 

ORTIZ, Renato. A moderna tradição brasileira. Cultura brasileira e indústria cultural. 

5.ed. São Paulo, Brasiliense, 2001. 

SWINGEWOOD, Alan. O mito da cultura de massa. Rio de Janeiro, Interciência, 1978. 

THOMPSON, John B. Ideologia e cultura moderna. Teoria social crítica na era dos 

meios de comunicação de massa. 5.ed. Petrópolis, Vozes, 1995. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 
BAUDRILLARD, Jean. À Sombra das Maiorias Silenciosas: o fim do social e o 

surgimento das massas. 4ed.São Paulo: Brasiliense, 1985. 

ECO, Humberto. Apocalípticos e Integrados. São Paulo: Perspectiva, 2008. 
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COHN. Gabriel (org.) Comunicação e Indústria Cultural. São Paulo: Editora Nacional, 

1978. 

MARTÍN-BARBERO, J. Dos meios às mediações. Comunicação, cultura e hegemonia. 

Rio de Janeiro: UFRJ, 1997. 

SODRÉ, Muniz A Máquina de Narciso: televisão, indivíduo e poder no Brasil. Rio de 

Janeiro: Achiamé, 1984. 

THOMPSON, John B. A mídia e a modernidade: uma teoria social da mídia. 5ed. 

Petrópolis: Vozes, 1998. 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701034-1 Sociologia da Cultura Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 
 

As explicações sociológicas da cultura. Cultura e classificação social. Cultura e distinção 

social. Modernidade e cultura. A mundialização e a cultura. Cultura popular e instituições 

de mercado. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. 

CONNOR, Steven. Cultura pós-moderna. Introdução às teorias do contemporâneo. 2. 

ed. São Paulo: Edições Loyola, 1993. 

HALL, Stuart. Identidades culturais na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 1997. 

HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo: Edições Loyola, 1993. 

IANNI, Octavio. A sociedade global. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1992. 

ORTIZ, Renato. Mundialização e cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política. São Paulo: brasiliense, 1996. 

BOURDIEU, Pierre. A distinção. São Paulo: Edusp, 2006. 

CANCLINI, Nestor Garcia. A Socialização da Arte. São Paulo: Cultrix, 1984. ______ 

.Culturas híbridas. São Paulo: Edusp, 2003. 

CUCHE, Denis. A noção de cultura nas ciências sociais. São Paulo: Edusc, 2002. 
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DURAND, José  Carlos. Arte, privilégio e distinção. São Paulo: Perspectiva, 1995. 

WILLIAMS, Raymond. Cultura. São Paulo: Paz e Terra, 1992. 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0301008-1 Sociologia da Educação Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA 
 

Articulações e mediações entre educação e sociedade numa perspectiva histórico-

sociológica. A Sociologia como ciência e a educação como objeto de estudo sociológico. 

Análise dos principais paradigmas da Sociologia da Educação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALTHUSSER, Louis. Aparelhos ideológicos de Estado. 3 ed. Rio de Janeiro: Graal, 

1987. 

BOURDIEU, Pierre e PASSERON, Jean-Claude. A reprodução. Rio de Janeiro: 

Francisco Alves, 1975. 

BOURDIEU, Pierre, A economia das trocas simbólicas. São Paulo, Perspectivas, 1992. 

DURKHEIM, Émile. Educação e sociedade. São Paulo: Melhoramentos, 1967. 

GRAMSCI, Antônio. Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro, 

Civilização Brasileira, 1992. 

MANACORDA, Mário Alighiero. Marx e a pedagogia moderna. São Paulo: Cortez, 1991. 

TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia da Educação. São Paulo: Atual editora, 2002 

TORRES, Carlos Alberto. Teoria Crítica e Sociologia Política da Educação. São Paulo: 

Cortez, 2003. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FERREIRA, Adir Luiz. Havia uma sociologia no meio da escola. Natal: Edufrn, 2004. 

FORACHI, Marialice e PEREIRA, Luiz. Educação e sociedade. São Paulo: Livros 

Técnicos e Científicos, 1972. 

FREITAG, Bárbara. Escola, estado e sociedade. 6 ed. São Paulo: Ed. Moraes, 1996. 

ROUANET, Sérgio Paulo. As razões do iluminismo. São Paulo: Companhia das Letras, 

1989. 
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SAVIANI, Dermival. Escola e Democracia. Autores Associados, 3ª Edição. São Paulo, 

2006 

SILVA, Tomaz Tadeu, da. Alienígenas na sala de aula: uma introdução aos estudos 

culturais em educação. Petrópolis-RJ: Vozes, 1995. 

TEIXEIRA, Anisio. Educação não é privilégio. São Paulo: Ed. Nacional, 1977. 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701105-1 Ética e Cidadania Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 

 
Ética e responsabilidade. Ética e moral. Noções de cidadania. Cidadania e esfera 

pública. Cidadania, direitos sociais e participação política. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ARISTOTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Martin Claret, 2001. 

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2001. 

DA MATTA, Roberto et al.  Brasileiro, cidadão? São Paulo: Cultura Editores Associados, 

1992. 

MANZINI-COVRE, Maria de Lourdes. O que é cidadania. São Paulo: Brasiliense, 1993. 

FONSECA, Eduardo Giannetti. Vícios Privados, Benefícios Públicos? A ética na riqueza 

das nações. 

GALLO, Silvio. Ética e Cidadania – caminhos da filosofia. São Paulo: Papirus, 2002. 

MORIN, Edgar. Método 6 – Ética. Porto Alegre: Ed. Sulina, 2005. 

PINKY, Jaime.(org.) Práticas de Cidadania. São Paulo: Contexto, 2004. 

______ . Cidadania e Educação. São Paulo: Contexto, 1998. 

PINSKI, Jaime e PINSKY, Carla Bessanez. História da cidadania. São Paulo: Contexto, 

2003. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BOFF, Leonardo. Ética e Moral: a busca dos fundamentos. Petrópolis: Vozes, 2003. 
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DIMENSTEIN, Gilberto. Como não ser enganado nas eleições. 2ed.São Paulo: Editora 

Ática, 1992. 

PINSKY, Jaime e ELUF, L. N. Brasileiro(a) é assim mesmo: cidadania e preconceito. 6 

ed.São Paulo: Editora Contexto, 2000. 

RIBEIRO, Renato Janine. O afeto autoritário: televisão, ética e democracia. São Paulo: 

Ateliê, 2005. 

SOUZA, Herbert de; RODRIGUES, Carla. Ética e Cidadania. São Paulo: Moderna, 

1995. 

WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2004. 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701032-1 Sociologia da Linguagem 

 

Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 
 
Origem, conceito e métodos da sociologia da linguagem. Economia das trocas 

simbólicas. O poder simbólico da linguagem  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BAGNO, Marcos. Nada na Língua é Por Acaso. Por uma pedagogia da Variação 

Lingüística. São Paulo: Parábola Editorial, 2007. 

______. Preconceito Lingüístico. O que é, como se faz. 52 ed. São Paulo: Loyola, 2009. 

BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. A Construção Social da Realidade. 

3ed.Petrópolis: Vozes, 1976. 

BOURDIEU, P. A Economia das Trocas Lingüísticas.  São Paulo: USP, 1996. 

______. A Economia das Trocas Simbólicas. São Paulo: Perspectivas, 2000. 

CALVET, Louis-Jean. Sociolinguística. Uma Introdução Crítica. São Paulo: Parábola, 

2002. 

CASSIRER, Ernest. Ensaio sobre o Homem. Introdução a uma filosofia da cultura 

humana. São Paulo: Martins Fonte, 1994 (Coleção Tópicos). 
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FRANCHETO, Bruna & LEITE, Yonne. Origens da Linguagem. Rio de Janeiro. Jorge 

Zahar Editor, 2004. (Coleção Passo a Passo). 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BAGNO, Marcos. A Língua de Eulália. 9ed. São Paulo: Contexto, 2001. 

CHARBONNIER, Georges. Arte, Linguagem, Etnologia. Entrevistas com Claude Lévi-

Strauss. Campina: Papirus, 1989. 

COHN, Gabriel.(org.) Comunicação e Indústria Cultural.4ed. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 1978. 

MOLLICA, Maria Cecília; BRAGA, Maria Luiza. Introdução à Sociolingüística. O 

Tratamento da Variação. 3ed. São Paulo: Contexto, 2011. 

MARCELLESI, J-B; GARDIN, B. Introdução à Sociolingüística. A Lingüística Social. 

Lisboa: Áster, 1975. 

PRETI, Dino. A Sociolingüística: Os níveis da Fala. 9 ed. São Paulo: Edusp, 2003. 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701123-1 Sociologia das Emoções Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 
 
Fatores psicossociais expressos em sentimentos e emoções particulares. 

Desconstrução das emoções como pertencentes ao âmbito da fisiologia humana, 

procurando tratá-las como construídas e pertencentes às esferas socioculturais 

distintivas nas diferentes sociedades. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BERGER, P.L.; LUCKMANN, T. A construção social da realidade. Petrópolis: Vozes, 

1985. 

BAUMAN, Zygmunt. Amor líquido. Sobre a fragilidade dos laços humanos. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004. 

DUMONT, Louis.  O individualismo. Rio de Janeiro, Rocco, 1985. 
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ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001. Vol. 1. 

ELIAS, Norbert.  A solidão dos moribundos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. 

FREUD, Sigmund. O Mal-Estar na Civilização. Rio de Janeiro: Imago Ed., 1997. 

GOFFMAN, Erving. Comportamento em lugares públicos: notas sobre a organização 

social dos ajuntamentos. Petrópolis: Vozes, 2010. 

HALL, Stuart. Identidades Culturais na Pós-Modernidade. Rio de Janeiro: DP&A Ed., 

1997. 

MAUSS, Marcel. Sociologia e antropologia. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. 

REZENDE, Claudia Barcellos e COELHO, Maria Claudia. Antropologia das emoções. 

Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ARIÈS, Philippe. História da morte no ocidente. Rio de Janeiro: Ediouro, 2003. 

BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 

1998. 

GIDDENS, Anthony. As transformações da intimidade. Sexualidade, Amor & Erotismo 

nas Sociedades Modernas.  São Paulo: Unesp, 1993. 

GOFFMAN, Erving. Estigma. Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 4. 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988. 

SENNETT, Richard. Autoridade. Rio de Janeiro: Record, 2001. 

 

 

 

 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701038-1 Sociologia do Desenvolvimento Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 
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As ciências sociais e a problemática do desenvolvimento. População e 

desenvolvimento. Gestão local do desenvolvimento. Análise histórica do 

desenvolvimento sob o capitalismo. Desenvolvimento e natureza. Globalização e 

desenvolvimento regional. Atores sociais do desenvolvimento. Coalizões de 

crescimento. Governance e governabilidade local. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BARBIERI, José Carlos. Desenvolvimento e meio ambiente. Petrópolis: Vozes, 1998. 

FRANCO, Augusto de. Pobreza e Desenvolvimento Local. Brasília: ARCA Sociedade do 

Conhecimento, 2002. 

FURTADO, Celso. O mito do desenvolvimento econômico. 6 ed. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1983. 

_____. Teoria e Política do desenvolvimento econômico 10 ed. São Paulo: Paz e Terra, 

2000. 

HIRST, Paul e THOMPSON, Grahame. Globalização em questão 2 ed. Petrópolis: 

Vozes, 1998. 

KLIKSBERG, Bernardo.  Falácias e mitos do desenvolvimento social.  São 

Paulo/Brasília:  Cortez/UNESCO, 2001. 

LANDES, David S. Riqueza e a pobreza das nações; por que algumas são tão ricas e 

outras são tão pobres. Rio de Janeiro: Campus, 1998. 

MANTEGA, Guido. A economia política brasileira. São Paulo/Petrópolis: Polis/Vozes, 

1984. 

SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento. Rio de Janeiro: Garamond, 2002. 

WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. 10 ed. São Paulo: 

Pioneira, 1996.   

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ARAÚJO.  Tânia Bacelar.  Ensaios sobre o desenvolvimento brasileiro: heranças e 

urgências. Rio de Janeiro: Revan-Fase, 2000. 

ARRIGHI, Giovanni. A ilusão do desenvolvimento. Petrópolis: Vozes, 1997. 

BOURDIN, Alain. A questão local. Belo Horizonte: DP&A, 2008. 

KLIKSBERG, Bernardo. Repensando o Estado para o desenvolvimento social: 

superando dogmas e convencionalismos. São Paulo: Cortez, 1998. 

PORCHMAN, Marcio. O emprego no desenvolvimento da nação. São Paulo: Boitempo, 
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2008. 

SACHS, Ignacy. Estratégias de transição para o século XXI. São Paulo: Studio Nobel, 

1993. 

STIGLIZ, Joseph. Making globalization working. New York: Norton, 2006. 

TEIXEIRA, Elenaldo. O local e o global: limites e desafios. São Paulo: Cortez, 2001. 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701039-1 Sociologia do Meio Ambiente Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 
 
Análise sociológica do meio ambiente. Economia e meio ambiente. Meio ambiente e 

desenvolvimento. Biodiversidade. Vulnerabilidade social diante de desastres naturais. 

Crescimento populacional e meio ambiente. Desenvolvimento sustentável. O conceito 

de capacidade de suporte. Desigualdade ambiental. Técnicas da pesquisa sociológica 

sobre questões ambientais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
GIDDENS, A. (1997) Modernização reflexiva. Ed. UNESP, 1997. 

HANNIGAN, J. (1995). Sociologia Ambiental. A formação de uma perspectiva social. 

Instituto Piaget. Lisboa. 

KLOETZEL, Kurt. O que é meio ambiente. São Paulo: Brasiliense, 1998. 

LAGO, Antônio e PÁDUA, José Augusto. O que é ecologia. São Paulo: Brasiliense, 

2004. 

LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. 

MARQUES, José Roberto. Meio ambiente urbano. São Paulo: Forense universitária, 

2005. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza e MIRANDA, Ary Carvalho de (org.). Saúde e 

ambiente sustentável: estreitando nós. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2002. 

MORAES, Antonio Carlos Robert. Meio ambiente e ciências humanas. 4. ed. São Paulo: 

Annablume, 2005. 
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PORTILHO, Fátima. Sustentabilidade ambiental, consumo e cidadania. São Paulo: 

Cortez, 2005. 

FERREIRA, Leila da Costa. Idéias para uma sociologia da questão ambiental – teoria 

social, sociologia ambiental e interdisciplinaridade. In Sociologia em transformação: 

pesquisa social do século XXI. Porto Alegre: Tomo editorial, 2006. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

AB’SABER, Aziz Nacib. Previsão de impactos. São Paulo: EDUSP, 2006. 

BUTEL, F. A sociologia e o meio ambiente: um caminho tortuoso rumo à ecologia 

humana. Perspectivas. Revista de Ciências Sociais. 15:69-64. Ed. Unesp. São 

Paulo.1992. 

CAVALCANTI, Clóvis. Desenvolvimento e natureza: Estudos para uma sociedade 

sustentável. São Paulo: Cortez, 1998. 

HERCULANO, S.; PORTO, M.; FREITAS, C. (Org.). Qualidade de vida e riscos 

ambientais. Niterói: EDUFF, 2000. 

VIOLA, E. (Org.). Incertezas de sustentabilidade na globalização. Campinas: Unicamp, 

1996. 

 

 

Código: 
 

Nome do 
Componente 
Curricular: 

Grupo: Carga 
Horária/Crédito: 

0701040-1 Sociologia do 
Nordeste Brasileiro 

Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 
 
O Conceito de região. A formação econômica da região nordeste. A questão regional no 

Brasil. Atores e lutas sociais no Nordeste Brasileiro. Limites e possibilidades do 

planejamento regional. O Coronelismo. A “Indústria da seca”. Trabalho e reestruturação 

regional. Desenvolvimento regional. A análise sociológica da questão regional. O semi-

árido nordestino. El Niño, seca e vulnerabilidade social. A ascensão do turismo no litoral. 

Os novos atores políticos e sociais e o “Velho Nordeste”. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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ALBUQUERQUE JÚNIOR. Durval Muniz. A invenção do Nordeste e outras artes. São 

Paulo: Cortez, 2001. 

ANDRADE, Manuel Correia. A terra e o homem no Nordeste. São Paulo: ATLAS, 1986.   

NOVAIS, Fernando A. (org.). História da vida privada no Brasil: contrastes da intimidade 

contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 

OLIVEIRA, Francisco de. Elegia para uma re(li)gião: Sudene, Nordeste, planejamento  e 

conflito de classes. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. 

ZAIDAN Fº, Michel. O fim do Nordeste & outros mitos. São Paulo: Cortez, 2001. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Lisboa/Rio de Janeiro: Difel/Bertrand Brasil, 

1993. 

CASTRO, Inaiá Elias de. O mito da necessidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1992. 

FURTADO, C. Obra Autobiográfica de Celso Furtado v. 3: Entre inconformismo e 

reformismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 

LEVINAS, Lena et alii. Reestruturação do espaço urbano e regional no Brasil. São 

Paulo: ANPUR/Hucitec, 1993. 

SERRANO, Célia; BRUHNS, Heloisa (Orgs.). Viagens à natureza: turismo, cultura e 

meio ambiente. Campinas (SP): Papirus, 1997. 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701124-1 Sociologia do Trabalho Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 
 
O trabalho como categoria central na compreensão da sociedade capitalista. Analisar as 

formas de sociabilidade decorrentes da chamada sociedade salarial e sua crise no final 

do século XX. A organização do trabalho e os trabalhadores. A revolução informacional, 

as redes empresariais e a multinacionalização da produção. Trabalho flexibilizado e a 

nova questão social. As abordagens contemporâneas do trabalho: família, gênero, 

corpo, subjetividade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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BRAVERMAN, Harry. Trabalho e capital monopolista. A degradação do trabalho no 

século XX. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1981. 

CAMARGO, José Márcio. Flexibilidade do mercado de trabalho no Brasil. Rio de 

Janeiro: Editora FGV, 1996. 

CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social. Uma crônica do salário. 

Petrópolis: Vozes, 1998. 

FIORI, José Luis et al. (org). Globalização: o fato e o mito. Rio de Janeiro: EdUERJ, 

1998. 

HIRATA, Helena. Nova divisão sexual do trabalho? Um olhar voltado para a empresa e 

a sociedade. São Paulo: Boitempo, 2002. 

MARTINS, Heloísa de S., RAMALHO, José Ricardo. Terceirização. Diversidade e 

negociação no mundo do trabalho. São Paulo, HUCITEC- CEDI/NETS, 1994. 

OFFE, Claus. Capitalismo desorganizado. Transformações contemporâneas do trabalho 

e da política. São Paulo: Brasiliense, 1989. 

RIFKIN, Jeremy. Fim dos empregos. O declínio inevitável dos níveis dos empregos e a 

redução da força global de trabalho.  S. Paulo: Makron Books, 1995. 

SINGER, Paul; SOUZA, A. R. A economia solidária no Brasil. A autogestão como 

resposta ao desemprego.São Paulo, contexto,2000. 

TAYLOR, F. Princípios da administração científica. S. Paulo: Atlas, 1984. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 
ANTUNES, Ricardo (org.) Riqueza e miséria do trabalho no Brasil. São Paulo: 

Boitempo, 2006. 

BAUMANN, Zygmunt. Comunidade. A busca por segurança no mundo atual. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999. 

DEJOURS, Cristophe. A banalização da injustiça social. Rio de Janeiro: Editora da FGV, 

2003. 

HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1993. 

SENNET, Richard. A corrosão do caráter. Consequências pessoais do trabalho no novo 

capitalismo. Rio-São Paulo, Record, 1999. 

 

 

Código: Nome do Componente Curricular: Grupo: Carga Horária 
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  /Crédito: 

0701041-1 Sociologia do Turismo Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

 
EMENTA: 
 
A análise sociológica da viagem. O turismo de massas. Viagem e distinção social. A 

classificação da viagem. Os viajantes. As Ciências Sociais aplicadas ao turismo. 

Turismo e mudança cultural. A indústria do lazer. Turismo e meio ambiente. Turismo e 

desigualdade social. O olhar do turista. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ANDRADE, Pedro de. Sociologia da Viagem: o quotidiano e os seus trajectos. In: 

Revista crítica de ciências sociais, nº. 37, Coimbra (Port.), 1993 

BARRETTO, Margarita. Manual de iniciação ao estudo do turismo. Campinas: Papirus, 

1995. 

BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, 1979. 

BOURDIEU, Pierre. Coisas ditas. São Paulo: Brasiliense, 1990. 

CORBIN, Alain. O território do vazio - a praia e o imaginário ocidental. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1989. 

LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes trópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 

MOLINA, Sérgio. Conceptualização del Turismo. México: Limusa, 1991. 

SERRANO, Célia; BRUHNS, Heloisa (org.) Viagens à natureza: turismo, cultura e meio 

ambiente. Campinas: Papirus, 1997. 

SONTAG, Susan. Ensaios de fotografia. Lisboa: D’Quixote, 1986. 

URRY, John. O olhar do turista: lazer e viagens nas sociedades contemporâneas. São 

Paulo: Studio Nobel, 1996. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CORIOLANO, Lúzia Neide (Org) Turismo com ética. Fortaleza: UECE, 1998 

DIAS, Reinaldo.  Sociologia do Turismo.  São Paulo: Atlas, 2008. 

KRIPPENDORF, Jost. Sociologia do Turismo. Rio de Janeiro: Civ. Brasileira, 1998 

OLIVEIRA, Christian Dennys. Geografia do turismo na cultura.  São Paulo: Paulistana, 
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2007. 

PAIVA, Maria das Graças. Sociologia do Turismo. Campinas: Papirus, 1995. 

 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701042-1 Sociologia Econômica Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 

 
A nova Sociologia Econômica. A análise de redes econômicas. Modelos e perspectiva 

de análise. A construção social do mercado. Instituições e mercado. Moedas e trocas. A 

dimensão cultural da construção do mercado. A análise do discurso dos economistas. A 

etnociência da economia. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BOURDIEU, Pierre. Razões práticas. Sobre a teoria da ação. Campinas: Papirus, 1996. 

GODBOUT, Jacques. O espírito da dádiva. Lisboa: Instituto Piaget, 1997. 

MACPHERSON, C.B. Ascensão e queda da justiça econômica e outros ensaios. São 

Paulo: Paz e Terra, 1991. 

POLANYI, Karl. A Grande Transformação. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 

SCHUMPETER, Joseph. A teoria do desenvolvimento econômico. São Paulo: Nova 

Cultural, 1988. 

STEINER, Philippe. A Sociologia econômica. São Paulo: Atlas, 2006. 

VEBLEN, Thostein B. A teoria da classe ociosa: um estudo econômico das instituições.  

São Paulo: Pioneira, 1965. 

WILLIAMSON, Oliver. Las instituiciones econômicas del capitalismo. México: Fondo de 

Cultura Economica, 1989. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BOURDIEU, Pierre. As estruturas sociais da economia. Lisboa : Campo das Letras, 

2006. 
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DUBNER, Stephen J. e  LEIVTT, Steven D. Freakonomics São Paulo : Campus, 2007. 

SIMMEL, Georg. Psicologia do dinheiro. Lisboa : Texto e Grafia, 2008. 

ZELIZER, Viviana. Repenser le marché. actes de la recherches en science sociales, nº 

94, 1992. 

WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. 

Brasília, Editora UNB, vol. 1, 1991. 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701045-1 Sociologia Rural Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 

 
Camponeses e campesinato: o mundo camponês clássico – a sociedade tradicional. O 

capitalismo no campo: modernização da agricultura. História da agricultura e do 

desenvolvimento brasileiro. Estado e desenvolvimento: desenvolvimento rural e 

desenvolvimento agrário. Estado e políticas públicas: desenvolvimento rural e reforma 

agrária.  Agricultura familiar no Brasil: raízes históricas – a luta pela terra. A ruralidade 

no mundo moderno: as ocupações não agrícolas no campo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ABRAMOVAY, Ricardo. Paradigmas do capitalismo agrário em questão. São Paulo: 

Hucitec, 1992. 

CÂNDIDO, Antônio. Os parceiros do Rio Bonito. São Paulo: Duas Cidades, 1998. 

GRAZIANO DA SILVA, José. A modernização dolorosa. Rio de Janeiro, Zahar, 1982.. 

GRAZIANDO DA SILVA, José. O novo rural brasileiro. Campinas: Unicamp, 1998. 

KAUSTKY, Karl. A questão Agrária. São Paulo: Proposta Editorial, 1980. 

LAMARCHE, Hugues (coord). Agricultura Familiar 2. Do mito à realidade. Campinas: 

UNICAMP, 1998. 

LEITE, Sérgio (org.). Políticas Públicas e Agricultura no Brasil. Porto Alegre: Ed. da 

UFRGS, 2001. 

MARTINS, José de Souza (org.). Introdução crítica à sociologia rural. São Paulo: 

HUCITEC, 1986. 
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PRADO JUNIOR, Caio. A questão agrária no Brasil. 5.ed. São Paulo: Brasiliense, 2000. 

SABOURIN, Eric. Camponeses do Brasil: entre a troca mercantil e a reciprocidade. São 

Paulo: Garamond, 2009. 

WANDERLEY, Maria de Nazareth Baudel. Capital e propriedade fundiária. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1978. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ABRAMOVAY, Ricardo. O futuro das Regiões rurais. Porto Alegre: Editora UFRGS, 

2004. 

BRUMER, Anita; PIÑERO, Diego. Agricultura latino-americana: novos arranjos e velhas 

questões. Porto Alegre, Editora UFRGS, 2005. 

CARMO, Renato Miguel do. De aldeia a subúrbio: trinta anos de uma comunidade 

alentejana. Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, 2007. 

CAVALCANTI, Josefa Salete Barbosa (org.) Globalização, trabalho e meio ambiente: 

mudanças socioeconómicas em regiões frutícolas para exportação. Recife, Editora 

UFPE, 1999. 

GRAZIANO DA SILVA, José. A nova dinâmica da agricultura brasileira. Campinas: 

Editora da UNICAMP, 1998 

MARTINS, José de Souza. Os camponeses e a política no Brasil. Petrópolis: Vozes, 

1981. 

MEDEIROS, Leonilde Sevolo; LEITE, Sérgio (orgs). Assentamentos rurais: mudança 

social e dinâmica regional. Rio de Janeiro: Mauad, 2004. 

RANGEL, Ignácio. Questão agrária, industrialização e crise urbana no Brasil. Porto 

Alegre, Ed. Universidade, 2000. 

VEIGA, José Eli da. Cidades Imaginárias: o Brasil é menos urbano do que se calcula. 

São Paulo: Autores Associados, 2003. 

WANDERLEY, Maria de Nazareth Baudel. Raízes Históricas do Campesinato Brasileiro. 

ANPOCS,1996 

WANDERLEY, Maria de Nazareth Baudel. Globalização de desenvolvvimento 

sustentável: dinâmicas sociais rurais no Nordeste Brasileiro. São Paulo: Póllis, 2004. 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701046-1 Sociologia Urbana Optativo 60/04 
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Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 

 
A cidade na história. A construção do espaço urbano. Campo e cidade. Urbanização e 

sociedade industrial. A cidade e a condição moderna. Planejamento urbano. A escola 

francesa. Poder e lutas sociais na cidade. Espaço urbano e atores sociais. Cidade e 

meio ambiente. Culturas da cidade. A urbanização brasileira. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
KOTHE, Flávio (org.). Walter Benjamin. Sociologia. São Paulo, Ática 1991. 

CANCLINI, Nestor García. Consumidores e cidadãos. Conflitos multiculturais da 

globalização. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 1997. 

CARLOS, Ana Fani Alessandri; LEMOS, Amália Inês Geraines. Dilemas urbanos. 

Novas abordagens sobre a cidade. São Paulo: Contexto, 2003. 

CARLOS, Ana Fani Alessandri. O espaço urbano. Novos escritos sobre a cidade. São 

Paulo: Contexto, 2004. 

CASTELLS, Manuel. A questão urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000, p.53-73. 

COULON, Alain. A escola de Chicago. Campinas, SP: Papirus, 1995. 

GONÇALVES, Maria Flora (org.). O novo Brasil urbano. Impasses, dilemas, 

perspectivas. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1995. 

RIBEIRO, Luís Cesar de Queiroz; SANTOS JÚNIOR, Orlando Alves (org.). As 

Metrópoles e a questão social brasileira. Rio de Janeiro: Revan, 2007. 

RYKWERT, Joseph. A sedução do lugar. A história e o futuro das cidades. São Paulo: 

Martins Fontes, 2004. 

SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. São Paulo: Hucitec, 1993. 

VELHO, Octavio Guilherme (org.). O fenômeno urbano. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 

1979. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FORTUNA, Carlos (org.) Cidade, cultura e Globalização: ensaios de Sociologia. Oeiras: 

Celta, 2001. 

HARVEY, David. The urban experience. Baltimore: John Hopkins University Press, 

1898. 

LEFEBVRE, Henry. O direito à cidade. São Paulo: Moraes, 1991. 
 
SANTOS, Milton. Por uma economia política da cidade. São Paulo: Edusp, 2002. 
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WEBER, Max. Economia e Sociedade. Vol. 2. Brasília: UnB, 1991. 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701017-1 Tópicos Especiais em Sociologia Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 

Estudos temáticos sob a perspectiva sociológica e/ou estudo sistemático das 

contribuições sociológicas de um autor clássico ou contemporâneo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 

 A bibliografia será feita de acordo com o programa do curso oferecido. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 

 A bibliografia será feita de acordo com o programa do curso oferecido. 
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ÁREA: METODOLOGIA 
 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701091-1 Metodologia do Trabalho Científico Obrigatório 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 

 
A apreensão da teoria: diretrizes para a leitura e compreensão de textos. Coesão e 

coerência textuais. Técnicas de fichamento. Gêneros de redação: descrição, narração e 

dissertação. Gêneros textuais: resenha, resumo, artigo científico e monografia.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALLÈGRE, Claude. Deus e a Ciência. Bauru: EDUSC, 2000. 

BROCKMAN, John e MATSON, Katinka (org.) As coisas são assim: pequeno repertório 

do mundo que nos cerca. São Paulo: Cia. das Letras, 1997. 

KERLINGER, Fred Nichols. A Metodologia da Pesquisa em Ciências Sociais. São 

Paulo: EPU, 1980. 

LAVILLE, Christian e DIONE, Jean. A construção do saber. Manual de metodologia da 

pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre: Artes Médicas; Belo Horizonte: UFMG, 

1999. 

MACEDO, Neusa Dias de. Iniciação à pesquisa bibliográfica: guia do estudante. São 

Paulo: Loyola, 1994. 

MARTINS, Gilberto de Andrade. Manual para elaboração de monografias 3 ed. São 

Paulo: Atlas, 2007.   

MÁTTAR NETO, João Augusto. Metodologia científica na era da informática. São Paulo: 

Saraiva, 2003. 

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, 

resenhas  7 ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos  estudos.  São 

Paulo: Atlas, 1985.   

SAGAN, Carl.  O Mundo Assombrado pelos Demônios. São Paulo: Cia. das Letras, 
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1997. 

SANTOS, Antônio Raimundo dos. Metodologia científica: a construção do conhecimento 

4 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico 23 ed. São Paulo: 

Cortez, 2008. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. 9 ed. 

São Paulo:  Atlas, 2009. 

CARVALHO, Maria Cecília de. Construindo o saber .São Paulo:Papirus, 1991 

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 14 ed. São Paulo: Perspectiva, 1998. 

LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico 4 ed. São Paulo: Atlas, 1992. 

MARTINS, Rosilda Baron. Metodologia científica: como tornar mais agradável a 

elaboração de trabalhos científicos. Curitiba: Juruá, 2009. 

POPPER, Karl. Em busca de um mundo melhor. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701096-1 Metodologia das Ciências Sociais Obrigatório 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 

Ciência e história. Ciência: valores e ideologia. A construção da teoria científica. 

Processo científico de investigação. A questão da objetividade nas ciências sociais. Os 

quadros de referência: positivismo, método compreensivo, funcionalismo, 

estruturalismo, fenomenologia, materialismo dialético e outros paradigmas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith e GEWANDSZNAJDER, Fernando. O método nas 

ciências naturais e sociais. Pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 

2000. 

ANDRADE, Ilza Araújo Leão de. O método nas ciências sociais: velhas e novas 
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questões. Natal: UFRN, 1992. 

BERGER, Peter L. Perspectivas sociológicas: uma visão. Petrópolis: Vozes, 1972. 

DEMO, Pedro Metodologia científica em ciências sociais 3 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

DENCKER, Ada de Freitas Maneti. Pesquisa empírica em ciências humanas.  São 

Paulo: Futura, 2002. 

GIDDENS, Anthony. Em defesa da sociologia; ensaios, interpretações e tréplicas. São 

Paulo: UNESP, 2001. 

GOLDMANN, Lucien. Ciências humanas e filosofia: que é a sociologia 12 ed.  Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 1993. 

HEGENBERG, Leônidas. Etapas da investigação científica: leis, teorias, método. São 

Paulo: Ed. Pedagógica, 1976. 

LÖWY, Michael. Ideologias e ciência social: elementos para uma análise marxista 14 ed. 

São Paulo: Cortez, 2000. 

OLIVA, Alberto. Ciência e Ideologia: Florestan Fernandes. Porto Alegre: PUC,  1997. 

PAIVA, Luís Henrique. Weber e Popper: filosofia das ciências. Piracicaba: Unimep, 

1997. 

PINTO, Álvaro Vieira. Ciência e existência: problemas filósoficos de pesquisa científica. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. 

POPPER, Karl. Em busca de um mundo melhor. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. São Paulo: Martins Fontes, 

1990. 

BERTHELOT, Jean-Michel. Sociologia, história e epistemologia. Ijuí: Unijuí, 2005. 

RYAN, Alan. Filosofia das ciências sociais. Rio de Janeiro: Francisco Alves,1977. 

SANTOS, Boaventura de Souza. Introdução a uma ciência pós-moderna. Rio de 

Janeiro: Graal, 1989. 

TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo. Introdução à pesquisa em ciências sociais. São Paulo: 

Atlas, 1987. 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 
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0701100-1 Métodos e Técnicas de Pesquisa I Obrigatório 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 

 

O objeto das metodologias qualitativas. Observação sistemática e a observação 

participante. História de vida. Entrevistas individuais e grupais, narrativa episódica. 

História oral. Vídeo, filme e fotografias como documentos de pesquisa. Análise de 

conteúdo e de discurso. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BAUER, Martin W.; GASKELL, George (Orgs). Pesquisa qualitativa com texto, imagem 

e som. Um manual prático. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 

BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças de velhos 14 ed. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2007. 

BOUDON, Raymond. Os métodos em sociologia. São Paulo: Ática, 1989. 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Pesquisa participante 3ed. São Paulo: Brasiliense, 1983. 

CASALEGNO, Federico. Memória cotidiana: comunidades Porto Alegre: Sulina, 2006. 

CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 6. ed. São Paulo: 

Cortez, 2003. 

FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

FLICK, Uwe. Uma introdução à pesquisa qualitativa  2 ed. Porto Alegre: Bookman, 

2004. 

GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar. Como fazer pesquisa qualitativa em 

ciências sociais. 6. ed. Rio de Janeiro: Record, 2002. 

HAGUETTE, Tereza Maria Frota. Metodologias qualitativas na sociologia 8 ed. 

Petrópolis: Vozes, 2001. 

KOCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria 25 ed. Petrópolis: 

Vozes, 2008. 

MONTENEGRO, Antônio Torres. História oral e memória: a cultura popular 5 ed. São 

Paulo: Contexto, 2003. 

SILVA, Maria Ozanira da Silva e. Refletindo a pesquisa participante 2 ed. São Paulo: 
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Cortez , 1991. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KERLINGER, Fred N. Metodologia da pesquisa em ciências sociais. São Paulo: 

Pedagógica e Universitária, 1980 

OLIVEIRA, Maria Marly de. Como fazer pesquisa qualitativa. Petrópolis: Vozes, 2007. 

THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação 14 ed. São Paulo: Cortez/Autores 

Associados, 2005. 

WHYTE, William Foote. Sociedade de esquina. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 

2005. 

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 

2005. 

 
 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701127-1 Métodos e Técnicas de Pesquisa II Obrigatório 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 
 

Identificação dos temas de pesquisa. Justificativas e relevância dos temas. Pesquisa 

bibliográfica. Revisão bibliográfica sobre o tema inserindo-o em uma matriz teórica 

adequada. Problematização e recorte do objeto. Construção de hipóteses. Instrumentos 

de coleta de dados. Cronograma. Redação do projeto de acordo com as normas da 

ABNT. Apresentação e avaliação do projeto de pesquisa. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

AZEVEDO, Celicina Borges. Metodologia científica ao alcance de todos. Mossoró: 

Fund. Vingt-un Rosado, 2008. 

BASTOS, Lília da Rocha. Manual para a elaboração de projetos e relatórios de 

pesquisa, teses, dissertações e monografias 6 ed. Rio de Janeiro: LTC - Livros 

Técnicos, 2006. 

CASTRO, Cláudio de Moura. A prática da pesquisa  2ed. São Paulo: Pearson Prentice 
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Hall, 2006. 

ECO, Umberto Como se faz uma tese. 14 ed. São Paulo: Perspectiva, 1998. 

FREITAS, Iêda Maria Araújo Chaves. Manual de orientações para elaboração de 

projetos e monografias. Mossoró: UERN, 1999. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010.   

GONDIM, Linda M. P.; LIMA, Jacob Carlos. A pesquisa como artesanato intelectual: 

considerações sobre método e bom senso. São Carlos: EdUFSCar, 2006. 

RICHARDSON, Roberto Jarry et alli. Pesquisa Social; Métodos e Técnicas. 3 ed. São 

Paulo: Atlas, 1999. 

RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica 29 ed. Petrópolis: 

Vozes, 2001.   

SPECTOR, Nelson. Manual para a redação de teses, projetos de pesquisa e artigos 

científicos. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

HÜBNER, Maria Martha. Guia para elaboração de monografias e projetos de 

dissertação de mestrado e doutorado. São Paulo: Thomson Learning, 2002. 

LAKATOS, Eva Maria Técnicas de pesquisa: planejamento e execução 6 ed. São 

Paulo: Atlas, 2006. 

PERES, José Augusto de Souza. A Elaboração do projeto de pesquisa 2 ed. João 

Pessoa: s/ed., 1986. 

 REY, Luís. Planejar e redigir trabalhos científicos 2 ed. São Paulo: Edgard Blücher, 

1997. 

 TACHIZAWA, Takeshy; MENDES, Gildásio. Como fazer uma monografia na prática. 9. 

ed. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2004. 

 
 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701128-1 Métodos e Técnicas de Pesquisa III Obrigatório 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 
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Os métodos matemáticos na análise das pesquisas: construção de índices, construção 

de variáveis, análise de relações entre variáveis. Questionário. Pesquisa de survey 

como método nas ciências sociais. Desenho de uma pesquisa de survey. A lógica da 

amostragem no survey. Desenho de instrumentos. Construção de índices e escalas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALMEIDA, Alberto Carlos. A cabeça do brasileiro. São Paulo: Record, 2007. 

ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith; GEWANDSZNAJDER, Fernando. O método nas 

ciências naturais e sociais. Pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 

2000. 

BABBIE, Earl. Métodos de pesquisas de survey. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001. 

BECKER, Howard S. Métodos de pesquisa em ciências sociais 3 ed. São Paulo: 

Hucitec, 1997. 

BOUDON, Raymond. Métodos quantitativos em sociologia. Petrópolis: Vozes, 1971. 

CASTRO, Cláudio de Moura. A prática da pesquisa.  2 ed. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2006. 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6 ed. São Paulo: Atlas, 

2008. 

GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa. 9 ed. Rio de 

Janeiro: Record, 2005. 

GOODE, William J. Métodos em pesquisa social. 6 ed. São Paulo: Companhia Editora 

Nacional, 1977. 

RICHARDSON, Roberto Jarry et alii. Pesquisa Social; Métodos e Técnicas. 3 ed. São 

Paulo: Atlas, 1999. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BERTHELOT, Jean-Michel. Sociologia, história e epistemologia. Ijuí: Unijuí, 2005. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.) A pesquisa social. Petrópolis: Vozes, s/d. 

SLIWIANY, Regina Maria. Sociometria. Como avaliar a qualidade de vida e projetos 

sociais. Petrópolis: Vozes, 1997. 

SOUSA, Aluísio José Maria de.. Iniciação à lógica e à metodologia da ciência. São 

Paulo Cultrix, 1976. 
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THIOLLENT, Michel. Pesquisas eleitorais em debates na imprensa. São Paulo: Cortez, 

1989. 

 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701172-1 Seminário de Monografia I Obrigatório 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 

Desenvolvimento do projeto elaborado na disciplina “Métodos e Técnicas de Pesquisa 

II”. Apresentação e discussão dos projetos em seminários internos. Apresentação 

aberta de parte da monografia a uma comissão designada pelo Departamento. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. O trabalho do antropólogo: olhar, ouvir, escrever. 

In: O trabalho do antropólogo. 2. ed. Brasília: Paralelo 15; São Paulo: Editora da Unesp, 

2000, p. 17-35.   

 CARDOSO, Ruth C. L. (org.) A Aventura Antropológica. Teoria e Pesquisa. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1986. 

 CLIFFORD, James. A Experiência Etnográfica: Antropologia e literatura no século XX. 

Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1998 

 ECO, Umberto. Que é uma tese e para que serve; A escolha do tema. In: Como se faz 

uma tese. São Paulo: Perspectiva, 2008, p. 1-6, 7-34. 

 GIDDENS, Anthony. A forma das avaliações explicativas. In: Novas Regras do Método 

Sociológico: Uma Crítica Positiva das Sociologias Compreensivas. Rio de Janeiro: 

Zahar Editores, 1978, p. 137-163.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CASTRO, Cláudio de Moura. A prática da pesquisa. 2 ed. São Paulo: Pearson Prentice  

Hall, 2006. 

ECO, Umberto Como se faz uma tese. 14 ed. São Paulo: Perspectiva, 1998. 

FREITAS, Iêda Maria Araújo Chaves. Manual de orientações para elaboração de 
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projetos e monografias. Mossoró: UERN, 1999. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010.   

GONDIM, Linda M. P. E LIMA, Jacob Carlos. A pesquisa como artesanato intelectual: 

considerações sobre método e bom senso. São Carlos: EdUFSCar, 2006. 

GROSSI, Miriam P. A dor da tese. Ilha: Revista de Antropologia, Florianópolis, v.6, n. 1 

e n.2, julho de 2004, p. 221-232.  

RICHARDSON, Roberto Jarry et alli. Pesquisa Social; Métodos e Técnicas. 3 ed. São 

Paulo: Atlas, 1999. 

RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica 29. ed. Petrópolis: 

Vozes, 2001. 

SPECTOR, Nelson. Manual para a redação de teses, projetos de pesquisa e artigos 

científicos. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 

TACHIZAWA, Takeshy e MENDES, Gildásio. Como fazer uma monografia na prática. 

9. ed. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2004. 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701173-1 Seminário de Monografia II Obrigatório 120/08 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 

 

Escritura da monografia. Apresentação pública a uma comissão designada pelo 

Departamento. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ABNT NBR 14724:2011 

AZEVEDO, Celicina Borges. Metodologia científica ao alcance de todos. Mossoró: 

Fund. Vingt-un Rosado, 2008. 

FREITAS, Iêda Maria Araújo Chaves. Manual de orientações para elaboração de 

projetos e monografias. Mossoró: UERN, 1999. 

GONDIM, Linda Maria (org.). Pesquisa em Ciências Sociais. O projeto da dissertação 

de mestrado. Fortaleza: UFC Edições, 1999. 



144 

 

 

 

1
4
4

 

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1997. 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 20. ed. São Paulo: 

Cortez, 1996. 

SPECTOR, Nelson. Manual para a redação de teses, projetos de pesquisa e artigos 

científicos. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 

TACHIZAWA, Takeshy e MENDES, Gildásio. Como fazer uma monografia na prática. 9. 

ed. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2004. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CASTRO, Cláudio de Moura. A prática da pesquisa. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2006. 

ECO, Umberto Como se faz uma tese. 14. ed. São Paulo: Perspectiva, 1998. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010.   

GONDIM, Linda M. P.; LIMA, Jacob Carlos. A pesquisa como artesanato intelectual: 

considerações sobre método e bom senso. São Carlos: EdUFSCar, 2006. 

HIRANO, Sedi (org.). Pesquisa social. Projeto e Planejamento. São Paulo: T.A. 

Queiroz,  1979. 

RICHARDSON, Roberto Jarry et alli. Pesquisa Social; Métodos e Técnicas. 3 ed. São 

Paulo: Atlas, 1999. 

RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica 29 ed. Petrópolis: 

Vozes, 2001. 

SEABRA, Giovanni de Farias. Pesquisa científica: o método em questão. Brasília: 

Editora UnB, 2001. 

 

 

 



145 

 

 

 

1
4
5

 

Optativas  
 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701177-1 Métodos e Técnicas de Pesquisa em 

Ciência Política 

Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 

Planejamento de pesquisa. Medições. Pesquisas de opinião pública. Survey. Pesquisa 

eleitoral. Estatística descritiva. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ELSTER, Jon. Peças e engrenagens das Ciências Sociais. Rio de Janeiro: Relume-

Dumará, 1994. 

LEVIN, Jack; FOX, James Alan. Estatística para ciências humanas. São Paulo: 

Prentice Hall, 2004. 

SARTORI, Giovanni. A política. 2. ed. Brasília: Editora da UnB, 1997. 

SILVA, Nelson do Valle. Introdução à Análise de Dados Qualitativos. Rio de Janeiro, 

Vertice Editora, 1990. 

THIOLLENT, Michel. Crítica metodológica, investigação social e enquete operária. São 

Paulo: Polis, 1980. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 DOWNS, Anthony. Uma teoria econômica da democracia. São Paulo EDUSP, 1999. 

 HALL, Peter A.; TAYLOR, Rosemary C.R. As três versões do neo-

institucionalismo.,São Paulo, LUA NOVA, 2003. 

 LIMA JR, O. B. Os Partidos Políticos Brasileiros: a experiência federal e 

regional:1945/64. trad.Gustavo F. G. Aronowick. Rio de Janeiro : ed. Graal, 1983. 

 PETERS, Guy. El nuevo institucionalismo: teoría Institucional em Ciência Política. 

Barcelona: Gedisa, 2003. 

 WEBER, Max. Metodologia das ciências sociais. São Paulo: Cortez, 1992. 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 
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0701117-1 Pesquisa de Campo em Antropologia Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórico. Nota   

 

EMENTA: 

 

Problemas epistemológicos, técnicos e éticos envolvidos na pesquisa de campo de 

caráter antropológico. Pesquisa de campo, etnografia e teoria antropológica. A análise 

metodológica da relação sujeito/objeto na Antropologia. Modalidades e recursos 

instrumentais da pesquisa etnográfica. Autoridade etnográfica e representação do 

outro. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 CARDOSO, Ruth C. L. (org.) A Aventura Antropológica. Teoria e Pesquisa. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1986. 

 CLIFFORD, James. A Experiência Etnográfica: Antropologia e literatura no século XX. 

Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1998 

 GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 

 GEERTZ, Clifford. Nova luz sobre a antropologia. Rio de Janeiro: Zahar, 2001 

 MAGNANI, José Guilherme C.; TORRES, Lilian de Lucca (org.) Na Metrópole: textos 

de Antropologia Urbana. São Paulo, EDUSP/FAPESP, 2000. 

 MALINOWSKI, Bronislaw. Argonautas do Pacífico Ocidental. Col. Os Pensadores, São 

Paulo: Abril Cultural, 1978. 

 MALINOWSKI, Bronislaw. Um Diário no Sentido Estrito do Termo. Rio de Janeiro: 

Record, 1997 

 PEIRANO, M. A favor da Etnografia. Rio, Relume-Dumará, 1995 

 VELHO, Gilberto. Individualismo e Cultura, Rio, Zahar, 1981 

 ZALUAR, Alba G.(org.). Desvendando Máscaras Sociais. Rio de Janeiro: Francisco 

Alves, 1980. 

 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 DA MATTA, Roberto. Relativizando: uma introdução à Antropologia Social. Petrópolis: 

Vozes, 1981. 

 EVANS PRITCHARD, E.E. Bruxaria, oráculos e magia entre os Azande. Rio de Janeiro: 

Zahar Editores, 1978. 
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 FOOTE WHYTE, Wiliam. Sociedade de esquina. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 

2005. 

 LATOUR, Bruno, WOOLLGAR, Steve. A vida de laboratório: a produção de fatos 

científicos. Rio de Janeiro, Relume-Dumará, 1997. 

 SILVA, Vagner Gonçalves. O antropólogo e sua magia. São Paulo, EDUSP. 2000 

 WACQUANT, Loic. Corpo e alma: notas etnográficas de um aprendiz de boxe. Rio de 

Janeiro: Relume Dumará, 2002. 
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DOMÍNIO CONEXO: ECONOMIA 
 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0101004-1 História do Pensamento Econômico Obrigatório 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 

 
Fisiocratas: Adam Smith e David Richard. Os neocardianos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 HUNT, E. K. História do pensamento econômico. Uma perspectiva crítica. 2 ed.  Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2005. 

 JEVONS, W. A. A teoria da economia política. (Os Economistas). São Paulo: Abril 

Cultural, 1996. 

 MARX, K. O capital: crítica da Economia política. (Os Economistas). São Paulo: Abril 

Cultural, 1996. 

 SHUMPTER, J. A. Teoria do desenvolvimento econômico: uma investigação sobre os 

lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico. (Os Economistas). São Paulo: Abril 

Cultural, 1996. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 BRUE, S. L. História do pensamento econômico. São Paulo: Thomson, 1996. 

 HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. 14 ed. São Paulo: Atlas, 1984. 

 MARSHALL, A. Princípios da economia.(Os Economistas). São Paulo: Abril Cultural, 

1996. 

 RICARDO, D. Princípios de economia política e tributação. (Os Economistas). São 

Paulo: Abril Cultural, 1996. 

 SMITH, A. A riqueza das nações: investigação sobre sua natureza e suas causas.Os 

Economistas). São Paulo: Abril Cultural, 1996. 
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DOMÍNIO CONEXO: FILOSOFIA 
 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701095-1 Pensamento Filosófico Moderno Obrigatório 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 

 
Racionalismo e Empirismo. A Filosofia das Luzes e o Idealismo Alemão. Dialética e 

Positivismo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 COMTE, Auguste. Curso de Filosofia Positiva. São Paulo: Abril Cultural (Coleção Os 

Pensadores). 

 GOLDMANN, Lucien. Filosofia e Ciências Humanas. Editora Difel. 

 LÖWY, Michael. Ideologias e Ciência Social. São Paulo: Cortez. 

 MARÍAS, Julian. História da Filosofia. Porto: Edições Souza e Almeida, Limitada. 

 OLIVEIRA, Manfredo. Ética e Sociabilidade. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 ABBAGNANO, N. Dicionário de filosofia. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

 GRAMSCI, Antonio. Dialética da História. Tradução: Carlos Nelson Coutinho. Rio de 

Janeiro, Civilização Brasileira. 

 HARVEY, David. Condição Pós-moderna. São Paulo: Edições Loyola. 

 MARCUSE, Herbert. Razão e Revolução: Hegel e o advento da Teoria Social. Rio de 

Janeiro: Paes e Terra. ( Coleção O Mundo, Hoje, v. 28). 

 MORA, José Ferrater. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes,1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 
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0701101-1 Pensamento Filosófico Contemporâneo Obrigatório 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 
 

Filosofia da linguagem e pragmatismo. Fenomenologia, existencialismo e hermenêutica. 

Correntes Filosóficas Pós-Modernas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento. Tradução de 

Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 1985. 

 ARENDT, Hannah. Eichamnn em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. 

Tradução de Rubens José Siqueira. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 

 ECO, Umberto. Interpretação e Superinterpretação. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2005. 

 FOUCAULT, Michel. Nietzsche, Freud e Marx. São Paulo: Princípio, 1997. 

 SÁBATO, Ernesto. Homens e Engrenagens: reflexões sobre o dinheiro, a razão  a 

derrocada de nosso tempo. Tradução de Janer Cristaldo. Campinas, SP: Papirus, 1993. 

 SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo; A imaginação; Questão de 

Método. Traduções de Rita Correia Guedes, Luiz Roberto Salinas Forte, Bento Prado 

Júnior. 3 ed. São Paulo: Nova Cultural, 1997. 

 WITTGENSTEIN, Ludwing. Investigações filosóficas. Tradução de José Carlos Bruni. 

São Paulo: Nova Cultural, 1999. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e Holocausto. Tradução de Marcus Penchel. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Ed.,1998. 

 FREUD, Sigmund. Obras Psicológicas completas de Sigmund Freud: Volume XXI: O 

futuro de uma ilusão; O mal-estar na civlização e outros trabalhos (1927-1931). Rio de 

Janeiro: IMAGO, 1996. 

 LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. 6 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 

2000. 

 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia Alemã. Introdução de Jacob Gorender; 

tradução de Luis Claudio de Castro e Costa). São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
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 MARCONDES, Danilo. A Pragmática na filosofia contemporânea. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Ed., 2005.  

 OTTONI, Paulo R. Visão performativa da linguagem. Campinas, SP: Editora da 

UNICAMP, 1998.  

 



152 

 

 

 

1
5
2

 

 

DOMÍNIO CONEXO: ESTATÍSTICA 
 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0801024-1 Estatística I Obrigatório 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 

 

Alguns conceitos básicos e linguagem de notações. A organização de dados 

quantitativos: séries estatísticas, gráficos e distribuição de freqüência. Medidas de 

tendência central e posição. Medidas de variabilidade, assimetria e curtose. Teoria 

elementar das probabilidades. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 AZEVEDO, Amílcar Gomes de; CAMPOS, Paulo Henrique Borges de. Estatística 

básica. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 1975.  

 BUSSAB, Wilton O.; MORETTIN, Pedro A. Estatística básica métodos quantitativos. 4. 

ed. São Paulo: Saraiva, 1999. 

 COSTA, J. J. da Serra. Elementos de Probabilidade. Rio de Janeiro: Campus, 1981.  

 CUNHA, Suzana Ezequiel; COUTINHO, Maria Tereza Cunha. Iniciação à estatística. 4. 

ed. Belo Horizonte: Lê, 1979. 

 FONSECA, J. S.; MARTINS, G. A . Curso de Estatística. São Paulo: Atlas, 1996.  

 LEVINE, David M.;BERENSON, Mari L.; STEPHAM David. Estatística: Teoria e 

Aplicação: LTC, 1998.  

 SPIEGEL, M. R. Estatística. São Paulo: McGraw-Hill, 1993. 

 SPIEGEL, Murray Ralph. Probabilidade e estatística. São Paulo: McGraw-Hill, 1978. 

(Coleção Schaum) 

 TRIOLA, Mário F. Introdução à estatística. Rio de Janeiro: LTC Livros Técnicos e 

Científicos Editora, 1999. 

 VIEIRA, Sonia. Princípios de estatística. São Paulo: Pioneira, 1999. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. 

 GATTI, Bernardete A.; FERES, Nagibi Lima. Estatística Básica para Ciências Humanas. 
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São Paulo: Alfa Omega, 1975. 

 MARTINS, Gilberto de Andrade; DONAIRE, Denis. Princípios de estatística. 4. ed. São 

Paulo: Atlas, 1979. 

 MILONE, Giuseppe. Estatística Geral e Aplicada. 1 ed. São Paulo: Cengage Learning, 
2003. 

 MILONE, Giuseppe; ANGELINI, Flávio. Estatística geral. São Paulo: Atlas, 1993. 

 MORETTIN, P. A.; BUSSAB, W. O. Estatística Básica. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 SILVA, Elio Medeiros da et al. Estatística (Vol. 1, 2 e 3). São Paulo: Atlas, 1995. 

 SPINELLI, Walter; SOUZA, Maria Helena S. de. Introdução à estatística. 3. ed. São 

Paulo: Ática, 1997. 

 TOLEDO, Geraldo Luciano; OVALLE, Ivo Izidoro. Estatística básica. 2. ed. São Paulo: 

Atlas, 1995. 
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DOMÍNIO CONEXO: HISTÓRIA 
 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0704059-1 História Moderna e Contemporânea Obrigatório 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 
 

O teocentrismo medieval e o conhecimento especulativo. A viragem antropocêntrica do 

Renascimento. Método científico: ciência e tecnologia. A Revolução Industrial. O 

pensamento burguês: a razão iluminista. A Revolução Francesa. O movimento 

socialista. A sociedade pós-industrial. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 ANDERSON, P. Linhagens do Estado Absolutista. 3 ed. Tradução: João Roberto Martins 

Filho. São Paulo: Brasiliense, 1985. 

 FALCON, F.; MOURA, Gerson. A formação do Mundo Contemporâneo. Rio de Janeiro: 

Campus, 1989. 

 HOBSBAWM, E.J. A era das revoluções. 17 ed. Tradução: Maria T. L. Teixeira; Marcos 

Penchel. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003. 

 SANTIAGO, Theo (org.). Do Feudalismo ao Capitalismo: uma discussão histórica. 9 ed. 

São Paulo: Contexto, 2003. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 BRUIT, H. O imperialismo. 2 ed. São Paulo: Atual; Campinas-SP: UNICAMP, 1987. 

 FERRO, M. O século XX explicado aos meus filhos. Rio de Janeiro: Agir, 2008. 

 HOBSBAWM, E.J. A era do Capital – 1848-1875. 4 ed. Tradução: Luciano Costa Neto. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. 

 _____. A Era dos Extremos: o breve século XX (1914-1991). Tradução: Marcos 

Santarrita. São Paulo: Cia. Das Letras, 1995, p. 29-60.  

 _____. Sobre História. Tradução: Cid Knipel Moreira. São Paulo: Cia das Letras, 1998, 

p. 256-267. 

 
 

Código: Nome do Componente Curricular: Grupo: Carga Horária 
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  /Crédito: 

0704058-1 História Econômica e Política Brasileira Obrigatório 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 

 
A formação da economia brasileira. O Rural e o urbano. O processo de industrialização 

no Brasil: o modelo de substituição de importações. CEPAL, economia e política no 

Brasil. O Nacional-desenvolvimentismo. Estado e política. Sociedade e estrutura de 

Classes sociais no Brasil. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 CARDOSO, Fernando Henrique. As idéias e seu lugar: Ensaios sobre as teorias do 

desenvolvimento. Petrópolis: Vozes, 1993. 

 DINIZ, Eli. Voto e máquina política: patronagem e clientelismo no Rio de Janeiro. São 

Paulo: Paz e Terra, 1982. 

 FIORI, José Luis. Em busca do dissenso perdido: ensaios críticos sobre a festejada 

crise do Estado. Rio de Janeiro: Insigth, 1995. 

 FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. 25. ed. São Paulo: Cia Editora 

Nacional, 1995. 

 MANTEGA, Guido. A economia política brasileira. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 1984. 

 MELLO, João Manuel Cardoso. O capitalismo tardio. 8. ed. São Paulo: Brasiliense, 

1990. 

 MINDLIN, Betty. Planejamento no Brasil. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 2001. 

 PRADO JR, Caio. A Revolução Brasileira. 7.ed. São Paulo: 1987. 

 QUEIROZ, Maria Isaura Pereira. O mandonismo local na vida política brasileira e outros 

ensaios.  São Paulo: Alfa-Ômega, 1976. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 CARDOSO DE MELLO, João Manuel. O capitalismo tardio. São Paulo: Brasiliense, 

1987. 

 FERLINI, Vera do A. Terra, trabalho e poder. São Paulo: Brasiliense, 1988. 

 FERNANDES, Florestan. Brasil em compasso de espera. São Paulo: Hucitec, 1980. 

 _____. Circuito fechado. São Paulo: Hucitec, 1976. 

 FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime 
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da economia patriarcal. 34 ed. Rio de Janeiro: Record, 1998. 

 MARTINS, José de Sousa. Capitalismo e tradicionalismo. São Paulo: Pioneira, 1975. 

 PRADO Jr., C. Evolução Política no Brasil. São Paulo, Brasiliense, 1988. 

 RIBEIRO, Darcy. O povo Brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1995. 
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DOMÍNIO CONEXO: LETRAS 
 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0401033-1 Produção Textual Obrigatório 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 
 

Leitura, escrita e análise de gêneros textuais acadêmicos (resumo, resenha e 

seminário). Elementos responsáveis pela textualidade. Atividades e estratégias de 

processamento da escrita acadêmica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 CITELLI, Adilson. O texto Argumentativo. São Paulo: Scipione, 1994. 

 COSTA VAL, M. da G. Redação e Textualidade. 2 de. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

 DIONÍSIO, A. P.; MACHADO, A. R.; BEZERRA, M.A. (orgs.). Gêneros textuais e Ensino. 

2 de. Rio de Janeiro: Lucerna, 2003. 

 FARACO, C.A.; TEZZA, C. Oficina de Texto. Petrópolis, RJ; Vozes, 2003. 

 _____. Prática de Textos para Alunos Universitários. Petrópolis, RJ; Vozes, 2004. 

 FIORIN, J. L.; SAVIOLI, F. Platão. Para Entender o Texto: leitura e redação. São Paulo: 

Scipione, 2000. 

 KOCH, I. G. V. Desvendando os Segredos do Texto. São Paulo: Cortez, 2002. 

 ___________.  A Coesão Textual. 10 de. São Paulo: Contexto, 1998. 

 KOCH, I. G. V.; TRAVAGLIA, L. C. A Coerência textual. São Paulo: Contexto, 1999. 

 SERAFINI, M. T. Como Escrever Textos. 9 ed. São Paulo: Globo, 1998. 

 VIANA, A. C. (Coord.). Roteiro de Redação: lendo e argumentando. São Paulo: 

Scipione, 1998. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 BLIKSTEIN, I. Técnicas de Comunicação Escrita. 20 de. São Paulo:Ática, 2001 (Séries 

Princípios) 

 CEREJA, W.R.; MAGALHÃES, T. C. Gramática Reflexiva: texto, semântica e interação. 

São Paulo: Atual, 1999. 

 FARACO, C. A.; TEZZA, C. Prática de Texto: Língua portuguesa para estudantes. 5 de. 
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Petrópolis, RJ: Vozes, 1992. 

 FIORIN, J. L.; SABIOLI, F. P. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 1996. 

 GARCIA, O.M. Comunicação em Prosa moderna. 21 de. Rio de Janeiro: FGV. 2002. 

 INFANTE, U. Do Texto ao Texto: curso prático de redação. 5 de. São Paulo: Scipione, 

1998. 

 PRESTES, M. L. de M. Leitura e (Re) Escritura de Textos. Catanduva, SP: Rêspel, 

2001. 

 SOUZA, L. M.; CARVALHO., S. W. Compreensão e Produção de Textos. 4 de. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. 

 VANOYE, Francis. Usos da Linguagem: problemas e técnicas na produção oral e 

escrita. 11 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
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FORMAÇÃO PEDAGÓGICA (OPTATIVAS) 
 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0301009-1 Didática Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA 

 
O objetivo de estudo da didática. O processo de planejamento das ações educativas. Os 

componentes estruturantes de um plano. A gestão dos conteúdos e da relação 

pedagógica. A interdisciplinaridade e a transversalidade na organização e na ação 

didática. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 FREITAG, Bárbara. Escola, estado e sociedade. 6 ed. São Paulo: Ed. Moraes, 1996. 

 LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1991. 

 LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da educação. São Paulo: Cortez, 1991. 

 VEIGA, Ilma Alencastro (org.). Repensando a didática. Campinas, 1992. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 BORDENAVE, Juan Diaz & PEREIRA, Adair Martins. Estratégias de ensino-

aprendizagem. Petrópolis: Vozes, 1980. 

 MACHADO, Nílson José. Epistemologia e didática: as concepções de conhecimento e 

inteligência e a prática docente. São Paulo : Cortez, 1995. 

 MARQUES, Mario Osorio. Conhecimento e Educação. Ijuí : Ed. UNIJUÍ, 1988. 

(Coleção Educação, 6). 

 _____. Pedagogia: a ciência do educador. Ijuí : Ed. UNIJUÍ, 1990. (Coleção Educação, 

10). 

 PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Trad. Patrícia 

Chittoni Ramos. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000. 

 

 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 
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0301104-1 Psicologia da Educação Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 
 
A formação de conhecimentos. O processo de construção do conhecimento. A relação 

entre pensamento e linguagem no desenvolvimento e aprendizagem. O perfil do 

professor na Pedagogia construtitva. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 BECKER, Fernando. A epistemologia do professor. O cotidiano na escola. São Paulo: 

Vozes, 1986. 

 COLL, César et alii. Desenvolvimento psicológico e educação: Psicologia da educação. 

Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. 

 –––––––. O construtivismo na sala de aula.  São Paulo: Ática, 1996. 

 UNHA, Maria Isabel da. O bom professor e sua prática. Campinas (SP): Papirus, 1992. 

 DAVIS, Cláudia & OLIVEIRA, Zilma M.R. Psicologia na educação. 2 ed. São Paulo: 

Cortez, 1994. 

 LIBANEO, José Carlos. Democratização e escola pública. 5 ed. São Paulo: Loyola, 

1987. 

 MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: 

EPU, 1986. 

 PALANGANA, Isilda C. Desenvolvimento e aprendizagem em Piaget e Vigotsky. São 

Paulo: Pexus, 1994. 

 REGO, Tereza Cristina. Vygotsky; uma perspectiva histórico-cultural da educação. São 

Paulo: Vozes, 1995. 

 ––––––– (org.). O construtivismo na sala de aula. São Paulo: Ática, 1996. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 DAVIDOFF, L. L. Introdução à Psicologia. São Paulo: MacGrawHill, 1983. 

 GOULART, I. B. Psicologia da Educação: fundamentos teóricos e aplicações à prática 

pedagógica. Petrópolis: Vozes, 1987. 

 MIZUKAMI, M. G. N. - Ensino: as abordagens do processo. Petrópolis: Vozes, 1986. 

 MOREIRA, M. A. Ensino e Aprendizagem: enfoques teóricos. São Paulo: Moraes,  1985. 
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 PENTEADO, W. M. A. Psicologia e Ensino. São Paulo: Papelivros, 1980. 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701106-1 Política Educacional Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 

 
Estado e educação. Estado, educação, estrutura social e mecanismo de decisão. 

Diretrizes e financiamento da educação. A ação do Estado brasileiro na trajetória 

histórica do ensino público e privado. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 ABICALIL, Carlos Augusto et. al. Retrato da Educação no Brasil. Brasília: Passos, 2001. 

 ARRETCHE, MARTA Tereza da Silva. Estado Federativo e Políticas Sociais: 

determinantes da descentralização. Rio de Janeiro: Renam, 2000. 

 DAVIES, Nicholas. O FUNDEF e as verbas da educação. São Paulo; Xamã, 2001. 

 DRAIBE, Sonia Miriam. In: Descentralização da Educação:  novas formas de 

coordenação e financiamento. São Paulo: Fundap, 2001. 

 FERREIRA, Naura Syria Carapeto; AGUIAR, Márcia Angela da S. Gestão da Educação: 

impasses, perspectivas e compromissos. São Paulo Cortez, 2004. 

 FREITAG, Bárbara. Escola, Estado e Sociedade. São Paulo: Moraes, 1980. 

 MARTINS, Carlos Estevam. O circuito do poder: democracia, participação, 

descentralização. São Paulo: entrelinhas, 1994. 

 OLIVEIRA, Clinton de, et alli. Municipalização do Ensino no Brasil. Belo Horizonte: 

Autêntica, 1999. 

 SILVA JUNIOR, Celestino e BICUDO, Maria aparecida V. (orgs). Formação do 

Educador: dever do Estado, tarefa da Universidade. São Paulo: Editora UNESP, 1996 

(Seminários e Debates). 

 TOMMASI, Lívia de, (org). O Banco Mundial e as Políticas Educacionais. São Paulo: 

Cortez, 2003. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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 BRZEZINSKI, Iria (org.). LDB Interpretada: diversos olhares se entrecruzam. São Paulo: 

Cortez, 1997. 

 APPEL, Michael W. Educação e Poder. Tradução de Maria Cristina Monteiro. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1989. 

 BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é Educação. Coleção Primeiros Passos (20), São 

Paulo, SP: Brasiliense, 1981. 

 DURKHEIM, Émile. A Evolução Pedagógica. Tradução de Bruno Charles Magne, Porto 

Alegre, RS: Artes Médicas, 1995. 

 FARIA, A L. G. A Ideologia do Livro Didático. 10.ª ed. São Paulo: Cortez, 1991. 

 GIROUX, Henry A. Os Professores Como Intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da 

aprendizagem. Tradução de Daniel Bueno. Porto alegre: Artes Médicas, 1997. 

 MELCHIOR, José Carlos de Araújo. Mudanças no financiamento da educação no Brasil. 

Coleção Polêmicas do nosso tempo, Campinas, SP: Editora Autores Associados, 1997. 

 MENEZES, Luis Carlos. (org.). Formação de Professores: formação e profissão. 

Campinas: Autores Associados. São Paulo: NUPES, 1996 

 

 
 
 
 
 
 
 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0401089-1 Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA 
 
Libras em contexto. Estudo das modalidades visual e gestual da comunidade das 

pessoas surdas. Gramática de uso. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 FELIPE, Tanya. LIBRAS em Contexto: Programa Nacional de Apoio à Educação dos 

Surdos. MEC: SEESP, Brasília, 2001. 
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 LACERDA, Cristina B.F. de; GÓES, Maria Cecília R. de; (Orgs.) Surdez: processos 

educativos e subjetividade. São Paulo: Lovise, 2000. 

 QUADROS, Ronice Muller; KARNOPP, Lodenir. Língua de Sinais Brasileira: Estudos 

Lingüísticos. Porto Alegre: Editora Artmed, 2004. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 FERNANDES, Eulália (Org.). Surdez e Bilingüismo. Porto Alegre: Mediação, 2005. 

 LANE, Harlan. A Máscara da Benevolência. Lisboa: Instituto Piaget, 1992. 

 MOURA, Maria Cecília de. O surdo, caminhos para uma nova Identidade. Rio de 

Janeiro: Revinter, 2000. 

 PIMENTA, Nelson. Coleção Aprendendo LSB. Rio de Janeiro: Regional, vols. I, II, III e 

IV, 2011 a 2004. 

 THOMA, Adriana; LOPES, Maura (Orgs). A invenção da surdez: cultura, alteridade, 

identidades e diferença no campo da educação. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2004. 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0701166-1 Metodologia do Ensino em Ciências Sociais. Optativo 45/03 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   
 

EMENTA: 
 

Educação, sociedade e história. A educação no 3º milênio. Teorias da aprendizagem e 

metodologias do ensino. Planejamento, avaliação e recursos didáticos. Exercício 

docente, ferramentas de uso e relacionamento professor-aluno. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 BORDENAVE, Juan Díaz; PEREIRA, Adair Martins. Estratégias de Ensino-

Aprendizagem. Petrópolis: Vozes, 1989. 

 BRIDI, Maria Aparecida (org.). Ensinar e aprender Sociologia. São Paulo: Contexto, 

2010. 

 MARTINS, Pura Lúcia Oliver. Didática Teórica e Didática Prática: para além do 

confronto. São Paulo: Loyola, 1989. 

 MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, 

2001. 
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 NÉRICI, Imídeo Giuseppe. Metodologia do Ensino: uma introdução. São Paulo: Atlas, 

1981. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 NIDELCOFF, Maria Teresa. A Escola e a Compreensão da Realidade: Ensaio Sobre a 

Metodologia das Ciências Sociais. 8. ed. São Paulo-SP: Brasiliense, 1983. 

 _____. As Ciências Sociais na Escola: Para Alunos de Doze a Dezesseis Anos. São 

Paulo: Brasiliense, 1987.  

 RAMOS, Cosete. Sala de aula de qualidade total. Rio de Janeiro: Qualitymark Ed., 1995. 

 VASCONCELLOS, Celso dos S. Planejamento: Projeto de Ensino-Aprendizagem e 

Projeto Político-Pedagógico. São Paulo: Libertad, 1999. 

 VILARINHO, Lúcia Regina Goulart. Didática: Temas Selecionados. Rio de Janeiro: Livros 

Técnicos e Científicos, 1985. 

 

 

Código: 
 

Nome do Componente Curricular: 
 

Grupo: Carga Horária 
/Crédito: 

0301012-1 História da Educação Brasileira Optativo 60/04 

Aplicação Avaliado por:   

Teórica Nota   

 

EMENTA: 
 
Historiografia da educação, fontes de pesquisa de memória de professores e alunos. 

Estudo das ideias pedagógica e práticas educativas escolares e não escolares ocorridas 

no Brasil em diferentes contextos. Articulação do processo educativo com a economia, a 

política, a cultura e a sociedade como um todo. Problemas e perspectivas da educação 

contemporânea. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 ARANHA. L. A. A. História da educação e da pedagogia. São Paulo: Moderna, 2006. 

 CAMBI, Franco. História da Pedagogia. São Paulo: Fundação Editora UNESP, 1999. 

 CASTRO, C.M. Educação brasileira: consertos e remendos. Rio de Janeiro: Rocco, 

2007. 

 GADOTTI, M. História das idéias pedagógicas. São Paulo: Ática, 1993. 

 GHIRALDELLI, Jr. História da Educação Brasileira. São Paulo: Cortez, 2008. 
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 HILSDORF, M. L. F. História da educação brasileira: leituras. São Paulo: Thompson, 

2007. 

 JAEGER, W. Paidéia. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

 MANACORDA, M. A. História da Educação. São Paulo: Cortez, 2002. 

 RIBEIRO, M. L. S. História da Educação Brasileira: a organização escolar. Campinas, 

SP: Autores Associados, 2001. 

 ROMANELI, Otaíza de Oliveira. História da Educação no Brasil. Petrópolis, Vozes, 2003. 

 SAVIANI, D. A pedagogia no Brasil. Campinas-SP: Autores Associados, 2008. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 GHIRALDELLI Jr., Paulo. Filosofia e história da educação brasileira. São Paulo: Manole, 

2003. 

 XAVIER, M. E. et all. História da Educação: a escola no Brasil. São Paulo: FTD,1994. 

 CUNHA, Luiz Antonio. A Universidade de crítica: o ensino superior na República 

populista. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1989. 

 KULHLMANN Jr., Moysés. Infância e Educação Infantil: uma abordagem histórica.Porto 

Alegre: Mediação, 1998. 

 PILETTI, Nelson e PILETTI, Claudino. História da Educação. São Paulo: Ática,1990. 

 ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da Educação no Brasil: 1930/1973. 2. ed. 

Petrópolis: Vozes, 1980. 

 TOBIAS, José Antonio. A História da educação brasileira. São Paulo: Juriscredi, 1972. 
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8. POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

Compreende-se a gestão como um conjunto de medidas executadas de modo 

racional com o objetivo de tornar real algo planejado. Em outras palavras, a gestão 

busca mobilizar meios visando à concretização de um desejo explicitado.  

No caso presente, o desejo explicitado é oferecer uma formação de 

pesquisador na área de ciências sociais. A este se acrescenta outro desejo, o de 

que a formação oferecida seja de qualidade. Todas estas intenções fazem parte, de 

modo expresso, do Projeto Pedagógico do Curso. 

Podemos dizer que o núcleo do PPC é a proposta didático-pedagógica, 

traduzida pela matriz curricular, pelas ementas e bibliografia do conjunto de 

componentes curriculares. Trata-se de uma proposta de formação intelectual e 

profissional, com saberes e competências próprios. Como proposta, trata-se de um 

desejo, de uma aposta no futuro. 

Porém, pensada a proposta pedagógica, para que ela se efetive e se torne 

concreta, é necessário gerenciá-la. Desse modo, as políticas de gestão, nas suas 

dimensões de planejamento, acompanhamento e avaliação de ações, existem para 

tornar concreto o planejado, para converter em presente o futuro divisado. Sem elas, 

o fazer não passará do estágio de intenção. As políticas de gestão são necessárias 

para pensar e articular estratégias, metodologias e ações que assegurem o êxito do 

projeto pedagógico. Portanto, tais políticas deverão tratar do desenvolvimento e da 

incorporação de uma metodologia a ser adotada para a melhor execução do PPC e 

para garantir seu êxito. 

Num sentido estrito, a proposta pedagógica é uma proposta de ensino. No 

entanto, como o ensino, do ponto de vista cognitivo, é mais amplo do que o que 

pode sugerir o cenário da sala de aula, e como se aprende em situações de 

interação social e em situações e ambientes em que a busca de novos 

conhecimentos é um objetivo central, é preciso desenvolver a pesquisa e a extensão 

e gerenciá-las em função do ensino, ou seja, de modo que as situações de ensino e 

de formação do futuro bacharel possam se beneficiar dessas fontes de 

conhecimento.  
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8.1. Gestão do Ensino  

 

É sabido que as ações coletivas, talvez mais do que as individuais, carecem 

de um intenso exercício de racionalização para serem de fato efetivadas no real. 

Desse exercício fazem parte o planejamento, o acompanhamento e a avaliação das 

ações. 

O DCSP tem sob sua incumbência a formação de bacharéis, profissionais 

aptos a promoverem uma série de intervenções na realidade social, a partir da 

produção de conhecimento sobre ela e da intervenção sob a forma de ações 

concretas. A proposta de formação, expressa no PPC como seu planejamento, 

requer estratégias, ações e instrumentos que a gerenciem. O gerenciamento diz 

respeito à melhor forma de executar o projeto, garantindo que essa execução se dê 

na forma mais próxima possível daquilo que foi planejado. Neste caso, o projeto de 

ensino está afeto tanto à sala de aula quanto a outros espaços físicos e sociais onde 

se dá o aprendizado relativo aos saberes e competências do curso. 

De quais instrumentos dispõe o Departamento para promover a gestão do 

ensino? Primeiro que tudo, ele dispõe do PPC e da proposta curricular que este 

contém. Para gerenciar essa proposta e tudo que se agrega a ela, como 

complementos pedagógicos e como planejamento gerencial, conta-se com a chefia e 

a plenária do Departamento, suas reuniões ordinárias mensais e extraordinárias, a 

Orientação Acadêmica, a Semana de Planejamento, realizada semestralmente, as 

comissões ad hoc e a tutoria, instância criada no presente PPC.  

Como peça basilar do planejamento do curso, o PPC do Bacharelado em 

Ciências Sociais sofreu uma reformulação em 2006. Esta buscou atender às 

exigências das Diretrizes Curriculares Nacionais (Parecer CNE/CP 21/2001). Tal 

reformulação implicou na organização da matriz curricular em torno de três eixos de 

formação: específica, complementar e livre.  

A articulação dos referidos eixos propicia a qualificação profissional 

abrangente, o conhecimento profissional sólido e a autonomia intelectual baseadas 

no domínio do universo discursivo, das temáticas e as tecnologias das áreas de 

conhecimento que compõem as Ciências Sociais - Antropologia, Ciência Política e 
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Sociologia - quanto conhecimentos básicos de outras áreas como Filosofia, 

Economia, Estatística, Letras e História.  

As Atividades Acadêmicas Curriculares – AAC - aparecem como uma 

inovação de ampla repercussão na formação do aluno e em sua futura atuação na 

sociedade. A formação profissional faz-se melhor quando ocorre num contexto de 

forte elaboração cultural e artística. Como a educação do espírito não se dá apenas 

em sala de aula e como não se restringe às competências profissionais, é desejável 

que o aluno de bacharelado, em seu período de formação, aprenda também a 

frequentar e a valorizar outros ambientes de formação intelectual, como os teatros, 

os cinemas, as livrarias, as salas de concerto, os auditórios de conferências, os 

grupos de pesquisa, os congressos científicos e as atividades que favorecem 

interações com grupos sociais diversos. Com esta compreensão, um conjunto de 

atividades foi constituído e uma série de procedimentos foi adotada para que o aluno 

possa de fato incorporar a contribuição desses ambientes e dessas atividades à sua 

formação profissional e humana. 

 

 

8.1.1 Instâncias de Gestão e Acompanhamento  

 

8.1.1.1 Tutoria 

 

A conclusão da monografia, no tempo regulamentar, não tem sido a regra no 

curso. Entre as razões que explicam a dificuldade dos alunos em relação à redação 

da monografia, no que tange aos alunos, está a pouca familiaridade com a cultura 

escrita e com o ambiente acadêmico, a restrita bagagem cultural, a ausência de uma 

rotina de estudos e, para alguns, o pouco tempo disponível para os estudos. A isto 

se junta a impessoalidade nas relações professor/aluno, dada pela massificação do 

ensino superior. Pelo lado do curso, os problemas apontam para a falta de avaliação 

institucional das orientações. Algumas mudanças introduzidas em 2006 visaram a 

enfrentar este problema, o de realização da pesquisa e redação da monografia, 

antecipando para o 4º Período a disciplina que trata do projeto de pesquisa 

(Métodos e Técnicas de Pesquisa II), aumentando o número de disciplinas de 
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metodologia da pesquisa e articulando suas ementas. Agora, a experiência proposta 

de ensino tutorial, compreendido como aquele em que o professor acompanha mais 

de perto as dificuldades e os progressos do aluno, uma vez que se  sente 

responsável por sua formação intelectual integral, caminha no mesmo sentido desse 

enfrentamento.  

O objetivo geral da Tutoria é melhorar a qualidade da formação geral do 

estudante, tornando, de fato, a redação da monografia um exercício intelectual 

consequente, promovendo o engajamento do estudante com a vida acadêmica e 

iniciando-o na pesquisa científica. 

Para colocá-lo em prática, os 20 alunos ingressantes no Bacharelado serão 

distribuídos, através de sorteio, pelos professores do Departamento.  Após iniciado o 

ano letivo e conhecendo-se melhor orientandos e tutores, pode haver troca de 

orientandos em razão de afinidades intelectuais, desde que haja concordância das 

partes envolvidas na troca. O professor-tutor acompanhará esse aluno até o 4º 

Período, ao final do qual o orientador de monografia deve ter sido escolhido, ou até 

o final do curso, se tiver sido apontado como orientador desta. Desse modo, após 

plenamente implantada a experiência, cada professor terá de dois a três alunos sob 

sua responsabilidade. 

São responsabilidades do professor-tutor: reunir-se mensalmente com seus 

orientandos, em grupo ou individualmente; orientar o aluno para engajar-se: a) na 

iniciação científica, realizando pequenas pesquisas, participando de congressos, 

seminários, simpósios, etc.; b) na extensão universitária, participando de projetos ou 

de turmas de ACC; ou c) no movimento estudantil, participando da representação 

junto aos colegiados do curso, da faculdade e da universidade, do Centro 

Acadêmico e do DCE; estimular os alunos a participarem de eventos culturais e 

artísticos; supervisionar o cumprimento das Atividades Complementares; estimular o 

aprendizado de uma língua estrangeira; orientar o aluno em relação ao 

desenvolvimento do seu curso (orientação acadêmica) e em relação a seus direitos 

e deveres; orientar e cobrar a redação de um trabalho semestral, de cunho teórico, 

escrito na forma de um artigo de pelo menos 5 páginas, inspirado num dos temas 

estudados pelas disciplinas cursadas no semestre; proceder a uma avaliação anual 

do orientando, calcada nos saberes tratados naquele ano e nas competências 

esperadas. 
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São responsabilidades do(a) estudante: comparecer mensalmente às 

orientações; investir no desenvolvimento de sua vida acadêmica, frequentando 

eventos científicos, culturais, estudantis e artísticos; escrever semestralmente um 

trabalho de pelo menos 5 páginas e entregá-lo ao professor-tutor. 

Os professores-tutores prestarão conta de suas atividades ao (à) chefe do 

Departamento e ao Colegiado. 

 

 

8.1.1.2 O Núcleo Docente Estruturante - NDE 

 

A nova dinâmica do curso e as novas demandas endereçadas ao 

Departamento estão apontando para a necessidade de se criar novas estruturas 

organizacionais para lidar diretamente com a execução de alguns aspectos do PPC. 

Desse modo, o Departamento de Ciências Sociais e Política criou o Núcleo 

Docente Estruturante - NDE, com base na Resolução Nº 59/2013, constituído por 

dois professores colaboradores, a Coordenação de Estágio, a Orientação 

Acadêmica e a Chefia do Departamento. 

O NDE terá como principal objetivo supervisionar o andamento das atividades 

do curso, avaliar o curso e a pertinência dos conteúdos ministrados nos 

componentes curriculares, de modo que permita atuar no processo de concepção, 

consolidação e contínua atualização do PPC. 

São atribuições do NDE: (a) contribuir para a consolidação do perfil 

profissional do egresso e para o respeito aos objetivos gerais do curso; (b) promover 

a integração formativa do curso, respeitando os eixos estabelecidos pelo PPC; (c) 

zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 

ensino constantes no currículo; (d) zelar pelo cumprimento das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCSNs); (e) propor, no PPC, procedimentos e critérios para 

a auto avaliação do curso; (f) propor os ajustes no curso a partir dos resultados 

obtidos na auto avaliação e na avaliação externa; g) examinar os programas das 

disciplinas ofertadas por outros departamentos, cuidando para que estejam em 

consonância com o PPC; h) supervisionar semestralmente se os programas das 



171 

 

 

 

1
7
1

 

disciplinas estão na página eletrônica do curso; i) coordenar, durante a Semana 

Pedagógica e o Seminário de Planejamento, a apresentação dos PGCCs de cada 

área e a análise, por amostragem, de algumas avaliações; j) apresentar anualmente 

ao Departamento um relatório que expresse o desempenho dessas atribuições.  

 

 

8.1.1.3 Colegiado do Departamento  

 

Os artigos 47 e 50 do Regimento Geral da UERN tratam das atribuições do 

Colegiado do Departamento e do Departamento como instância de deliberação. Em 

seus parágrafos e incisos, eles se referem à dinamização da vida departamental, à 

reformulação curricular, à sistematização das ações do seu corpo docente através 

de planos de  metas semestrais, à avaliação dos PITs, à integração e eficiência, à 

aprovação dos planos de ensino, a alterações na oferta de disciplinas, à articulação 

das disciplinas e atualização dos seus conteúdos e bibliografia, ao desenvolvimento 

de metodologias próprias para o ensino, à avaliação de desempenho docente, 

discente e técnico-administrativo.  

Desse modo, as reuniões ordinárias, mensais, e extraordinárias do Colegiado 

do Departamento inserem-se na estrutura de gestão do curso. Nelas, de acordo com 

o Regimento Geral, decide-se pela formação de comissões especiais, para tratar de 

assuntos ligados ao curso, e, algumas vezes, para proceder a diagnósticos de algum 

aspecto do curso e a estudos que subsidiarão decisões de natureza pedagógica, 

avaliam-se propostas de ensino (PGCCs), supervisiona-se o andamento do curso e 

aprofundam-se visões a respeito dele. 

 

 

8.1.1.4 Orientação Acadêmica  

 

A Orientação Acadêmica é um elemento destacado da gestão do ensino. 

Regida pelos artigos 78 a 82 do Regulamento dos Cursos de Graduação, Resolução 

nº 05/2014 - CONSEPE, ela presta um suporte inestimável aos alunos no que diz 

respeito à organização de seus estudos. Nem sempre está claro, para todos os 
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alunos, a mecânica de funcionamento do curso, o desenvolvimento do fluxo 

curricular e o acesso à oferta dos componentes curriculares, apesar de se contar 

hoje com uma página eletrônica na qual muitas informações sobre o curso estão 

disponíveis. Assim, a atuação da Orientação Acadêmica promove para os alunos 

uma tradução da lógica do curso e das formas de se avançar na formação 

profissional. São dois os orientadores acadêmicos do curso. No momento, os postos 

são ocupados pelos professores Elcimar Dantas Pereira e Karlla Christine Araújo. É 

possível que a Orientação Acadêmica, em função da universalização da matrícula on 

line e do desenvolvimento da página eletrônica do curso, sofra uma mudança 

profunda em seus objetivos. 

A propósito, a página eletrônica é outro elemento que tem contribuído 

bastante para a melhor gestão do curso. Lançada em setembro de 2012, ela é um 

espaço de divulgação da proposta pedagógica do curso, com seus objetivos, perfil 

do egresso, matriz curricular, ementas e programa dos componentes curriculares, 

prestando-se também a divulgar as atividades e os eventos acadêmicos promovidos 

pelo Departamento.  

É também atribuição da Orientação Acadêmica apresentar no Seminário de 

Planejamento durante a Semana Pedagógica, para conhecimento e reflexão dos 

pares, quadros estatísticos semestrais que apontem abandono, reprovações, médias 

de turmas, médias de tempo de permanência no curso, etc., e, durante o Seminário  

de Integração, de recepção aos calouros Recepção aos Calouros, auxiliar o chefe do 

Departamento apresentando para os novos estudantes o Portal do Aluno e as 

providências necessárias ao seu acesso, bem como a página eletrônica do curso. 

 

 

8.1.1.5 Chefia do Departamento  

 

O artigo 51 do Regimento Geral da UERN, com 12 incisos, trata das 

competências do(a) Chefe do Departamento. Entre eles, destacamos o seguinte, o 

qual resume suas atribuições de gestor do ensino: “VIII – Fiscalizar a observância do 

Regime Escolar, no âmbito do Departamento, o cumprimento do programa das 

disciplinas e a execução dos demais planos de trabalho”. 
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Decorrente de suas atribuições gerais, é da responsabilidade da Chefia do 

Departamento a organização e a definição da programação do Seminário de 

Planejamento, durante a Semana Pedagógica, da Aula Inaugural anual, do 

Seminário de Integração, como recepção aos calouros, na primeira semana de aula, 

desde o primeiro dia, eventos fixos para planejamento, avaliação e divulgação do 

curso, bem como outros que objetivem sua melhoria. Cabe-lhe também a expedição 

de notas pedagógicas ou a condução de campanhas educativas dirigidas aos 

alunos, tratando de temas como integridade intelectual, combate ao plágio, 

organização dos estudos, qualidade do curso ou qualquer outro julgado pertinente.  

 

 

8.1.2 Sistemática de Avaliação 

 

Como componente da gestão, a avaliação é uma etapa permanente. Ela se 

processa com o fim de medir a coincidência entre os objetivos e os resultados da 

ação. É ela quem redefine o planejamento, no sentido de conservar ou de modificar 

o tipo e o conteúdo das ações. 

No caso do Curso de Bacharelado em Ciências Sociais, a avaliação ocorre 

em duas frentes: em relação ao ensino, isto é, à forma como este é concebido e 

oferecido ao aluno, o que abrange a avaliação dos atores e das estruturas 

mobilizadas para a oferta do ensino, e em relação à avaliação da aprendizagem, 

quando se mede os resultados do ensino. Podemos falar em avaliação do ensino ou 

avaliação do curso para nos referirmos às seguintes componentes: a avaliação da 

proposta pedagógica, da ação didático-pedagógica do professor e das condições 

materiais e de organização institucional mobilizadas em favor do ensino. 

A avaliação do curso dá-se através de instâncias internas à instituição e de 

instâncias externas.  

 

 

8.1.2.1 Avaliação Interna do Curso 
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Internamente, tanto o Departamento como a Assessoria de Avaliação 

Institucional desenvolvem ações sistemáticas de avaliação do curso. Externamente, 

o Ministério da Educação, através do ENADE, procede a essa avaliação.  

 

 

8.1.2.1.1 Avaliação Promovida pelo Departamento 

 

O DCSP, de modo direto, possui na sua estrutura organizacional, como já 

assinalado, algumas instâncias e alguns eventos responsáveis por promover a 

avaliação do curso. Além dessa atuação direta, ele dá suporte à Assessoria de 

Avaliação Institucional, através da COSE e da Chefia do Departamento, para que se 

realize a avaliação promovida pela administração superior da UERN. Também em 

vistas ao ENADE, o Departamento desenvolve ações direcionadas.  

Como atividade de avaliação interna, o Departamento tem promovido 

semestralmente, por ocasião da Semana Pedagógica, o Seminário de 

Planejamento de suas atividades de ensino. É um momento singular de discussão 

coletiva. Nele os docentes apresentam, para avaliação dos pares, os Programas 

Gerais dos Componentes Curriculares (PGCC’s) ministrados no semestre. Desse 

modo, os PGCC's são agrupados por áreas (Antropologia, Política, Sociologia e 

Metodologia) e analisados pelo grupo de professores que as compõem. Os 

parâmetros de análise são: a evolução e complementaridade dos temas e da 

bibliografia, a não repetição de temas com o mesmo nível de complexidade, a 

pertinência do material de apoio proposto (textos, filmes, documentários, viagens de 

campo, etc.) e das práticas relacionadas aos temas. O objetivo é promover a 

evolução cognitiva da formação. Também se inclui aí discussões a respeito da 

avaliação da aprendizagem dos conteúdos tratados. Ao longo da apresentação e 

dos debates, são significativos os relatos de experiências pedagógicas. 

Nesses seminários busca-se melhorar a organização do curso, analisando a 

necessidade de adoção de algumas medidas corretivas e avaliando as ações 

desenvolvidas. Uma preocupação permanente nessa ocasião de planejamento, 

como já dito, é evitar a fragmentação e a repetição de conteúdos nas diversas 

disciplinas, investindo-se na possibilidade de os docentes poderem acompanhar os 
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conteúdos ministrados, as estratégias adotadas, as formas de avaliação da 

aprendizagem adotadas e as metodologias experimentadas pelos colegas, dentre 

outros aspectos. 

Também nesses encontros, além da atenção dada à análise da progressão e 

complementaridade dos conteúdos dos diversos componentes curriculares, observa-

se com igual cuidado a pertinência dos textos adotados, avaliados em função do seu 

nível de complexidade e da coerência com a temática do componente.  

Além disto, nas discussões por área para apresentação e discussão dos 

PGCCs, sob a coordenação de um  membro da Comissão de Avaliação e 

Acompanhamento do Bacharelado, os professores devem analisar, numa discussão 

entre pares, as suas avaliações, com o fim de melhorar cada vez mais a eficiência 

de seus instrumentos. 

Em síntese, os seminários de planejamento permitem a supervisão: a) das 

formas de avaliação e acompanhamento do curso e dos componentes que integram 

a matriz curricular; e b) das ações que buscam fortalecer a articulação entre o curso 

e a formação profissional.  

Além do conteúdo já exposto, a programação da Semana Pedagógica deve 

incluir: discussões coletivas sobre os resultados da avaliação promovida pela 

Assessoria de Avaliação Institucional; apresentação e discussão da avaliação do 

ENADE; apresentação e discussão de relatório solicitado aos alunos, através de 

uma de suas representações (Centro Acadêmico ou grupo de bolsistas ou, ainda, 

grupo misto), tratando de sua avaliação sobre o curso; estudos sobre o PPC. 

Como se trata de um evento realizado antes do início das aulas e fora do 

período de férias, isto é, em um momento em que todos os professores estão sem 

outras atividades, a presença e participação de todos nos 5 dias da semana deve 

ser cobrada de forma incisiva.  

 

 

8.1.1.1.2. Avaliação Promovida pela Administração Superior 
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A Administração Superior da UERN, através da Assessoria de Avaliação 

Institucional (AAI), vem promovendo, há pelo menos uma década, a avaliação do 

ensino ofertado em cada curso. Dificultada por problemas ligados à cultura 

institucional - de modo geral, pouco afeita à avaliação -, e por problemas de ordem 

operacional – falta de informatização -, nos últimos anos a avaliação institucional 

vem se tornando efetivamente mais presente.  

Sabemos que a qualidade do curso, traduzida na qualidade do ensino que ele 

oferta, depende, também e fundamentalmente, de alguns procedimentos básicos, 

não diretamente ligados à interação pedagógica necessária ao aprendizado. 

Aspectos como assiduidade, pontualidade, permanência do aluno e do professor em 

sala de aula, planejamento das atividades didáticas, etc. são tão importantes para o 

aprendizado quanto a boa comunicação entre professor e aluno. Estes aspectos, de 

caráter inequivocamente objetivo, somados a outros ligados à infraestrutura e às 

condições gerais de funcionamento do curso são considerados, por alunos, 

professores e servidores técnicos na avaliação institucional.  

O sucesso da avaliação institucional depende em grande parte da adesão do 

aluno à filosofia do processo e ao conhecimento do instrumento de avaliação; assim 

como do empenho da comissão departamental na mobilização de todos os 

envolvidos no processo. O Departamento vem fazendo esse trabalho de modo 

bastante decidido. 

Resta, no entanto, no âmbito do DCSP, trabalhar melhor os resultados dessa 

avaliação. O que fazer com o professor mal avaliado pelos alunos? Como lhe 

fornecer assistência pedagógica, quando o problema detectado pela avaliação for de 

natureza pedagógica? Como ajudar o professor a superar a sua dificuldade, 

pressupondo que ele assim o deseje? Como intervir, quando o problema for de outra 

natureza – de responsabilidade profissional, por exemplo? O DCSP precisa avançar 

nessas respostas.  
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8.1.2.2 Avaliação Externa do Curso 

 

O ENADE, como parte do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior 

(SINAES), objetiva aferir o desempenho dos alunos em relação aos conteúdos 

programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação 

e as suas habilidades para compreender temas exteriores ao âmbito específico de 

sua profissão, ligados às realidades brasileira e mundial e a outras áreas do 

conhecimento. 

O curso de Ciências Sociais da UERN foi avaliado pelo ENADE nos anos de 

2005, 2008 e 2011, com resultados até mesmo díspares. Podemos tentar 

compreendê-los.  

Para deixar mais clara a compreensão do processo, é preciso assinalar, de 

início, que a nota oficial do ENADE, nos anos em referência, foi definida a partir de 

variáveis diferentes. Em 2005 foram utilizadas três variáveis, a saber: o desempenho 

dos alunos concluintes no componente específico, o desempenho dos alunos 

ingressantes no componente específico e o desempenho dos alunos (concluintes e 

ingressantes) na formação geral. Na composição final da nota, as três variáveis 

entraram em proporções diferenciadas: 60%, 15% e 25%, respectivamente. Em 

2005, o curso de Ciências Sociais da UERN foi bem avaliado em todos os quesitos, 

obtendo a nota 5, bem superior à média nacional. 

Em 2008 a nota final do curso foi definida a partir de apenas duas variáveis: o 

desempenho dos alunos concluintes no componente específico e o desempenho dos 

alunos concluintes na formação geral. Os pesos atribuídos foram: 75% para o 

componente específico e 25% para a formação geral. Neste ano, o curso não repetiu 

a performance de 2005, baixando a nota para 2, fato bastante preocupante, muito 

embora esse conceito não tenha ficado distante da média nacional O curso ficou 

abaixo da média nacional nos quesitos formação geral e componente específico. 

Entretanto, a diferença, embora estatisticamente significativa, não chega a 

configurar-se como grande em relação à média geral obtida pelos cursos de 

Ciências Sociais.  

Por outro lado, a diferença entre os conceitos obtidos em 2005 e 2008 pode 

ser explicada em parte pelo fato de a maioria dos alunos concluintes de 2008 não ter 
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participado do exame ou, tendo participado, não ter respondido às questões, como 

forma de protesto. É do conhecimento do DCSP que houve um movimento dos 

alunos contrário à participação no exame. 

Em 2011, a exemplo de 2005, o Departamento foi mais incisivo na 

mobilização dos alunos para participação no processo de avaliação externa, 

discutindo com eles sua importância e familiarizando-os com o instrumento utilizado. 

Esta estratégia tem-se revelado acertada e contribui também para a formação 

cidadã dos alunos, no sentido de vivenciar na prática os embates próprios de uma 

sociedade plural, onde as diferentes visões de uma mesma prática social podem ser 

aproximadas através do diálogo e do esclarecimento sem preconceito. 

Se o empenho do DCSP na fase que antecede a avaliação tem sido 

satisfatório, ele precisa também se dar com a mesma intensidade após a divulgação 

dos resultados. Desse modo, é necessário incorporar à rotina do Departamento e 

durante a Semana Pedagógica um momento para discussão sobre o ENADE, no 

qual os resultados deste sejam analisados com profundidade e toda a metodologia 

utilizada no processo seja bem compreendida por todos os professores.  

 

 

8.1.2.3 Avaliação da Aprendizagem 

 

O processo de ensino/aprendizagem expressa, no cotidiano do curso, o seu 

Projeto Pedagógico. O Curso de Bacharelado em Ciências Sociais procurará 

absorver positivamente os resultados do processo de avaliação institucional que a 

UERN vem empreendendo nos últimos anos. O que essa avaliação institucional tem 

apontado é a necessidade de (re)pensar a prática de ensino e as formas tradicionais 

de avaliação do corpo discente. 

O pressuposto do presente PPC é o de que o ensino é o elemento decisivo no 

tripé ensino/pesquisa/extensão que define a vida acadêmica. A tradução dessa 

compreensão, no que diz respeito à prática de ensino e ao processo de avaliação, é 

a sua construção sobre novas bases. Alicerçada no rigor científico e na tentativa de 

incorporar instrumentos didáticos ágeis e dinâmicos, a prática de 

ensino/aprendizagem do curso de Ciências Sociais procurará instituir e solidificar 
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uma cultura de estudo, pesquisa e avaliação (tanto discente quanto docente). Ou 

seja, a avaliação deve ser pensada como um elemento que aponte, por um lado, os 

pontos fracos impeditivos de atingir-se a qualidade da docência e da pesquisa, e por 

outro, como parte essencial para a institucionalização de uma cultura acadêmica no 

âmbito das Ciências Sociais na UERN. 

Ao mesmo tempo, a prática de ensino/aprendizagem do curso de Ciências 

Sociais levará em conta a necessidade da construção cotidiana de uma relação 

dialógica professor-aluno. Isso significa a necessidade de repensar as velhas bases 

sobre as quais se constituía a autoridade do professor em sala de aula e a abertura 

para um momento em que essa autoridade não é negada - podendo até vir a ser 

ampliada, como nos momentos de rigorosa avaliação dos alunos -, mas firmada na 

conquista da confiança ativa entre professor/aluno. Essa realidade se traduz não só 

na introdução de instrumentos didáticos e materiais de apoio diversos, como 

também na disposição, por parte dos corpos docente e discente, em encarar a 

atividade de ensino/aprendizagem como um processo participativo que rompe os 

limites da sala de aula, da biblioteca ou do laboratório e incorpora viagens de 

campo, jornadas científicas, debates com atores políticos e sociais, visitas a 

instituições, etc. Longe do modelo punitivo de avaliação, importa compreender esta 

ferramenta como elemento de construção de um constante crescimento intelectual e 

social. Esta visão não pode ser obscurecida por pressupostos generalizantes que 

atribuem ao aluno a condição de vítima do sistema social, retirando dele a 

responsabilidade, em grande medida, por seu aprendizado. Na equação  

ensino/aprendizagem temos pelo menos 5 variáveis (professor, aluno, estrutura de 

ensino, condições sociais do aluno, responsabilidade individual) e é cada uma delas 

e seu conjunto que precisam ser levados em conta na avaliação. 

No que diz respeito especificamente ao processo de avaliação, ele necessita 

romper com o “faz de conta”, instituindo-se como momento fundamental de uma 

nova relação – construída através de premissas científicas e profissionais dos 

corpos discente e docente com a vida acadêmica. Sem resvalar em práticas 

autoritárias, as avaliações de aprendizagem no curso de Ciências Sociais passam a 

ser encaradas como momentos decisivos da afirmação estratégica do curso.  

A Resolução nº 11/93-CONSUNI, que rege o processo de avaliação do 

rendimento escolar na UERN, ocupa-se, evidentemente, da normatização de alguns 
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aspectos formais, tais como número de avaliações por período letivo em cada 

componente, instrumentos de verificação (avaliação escrita, trabalhos teóricos e 

práticos, em grupo e individuais), sistema de notação e fórmula de cálculo de 

aprovação, além da salvaguarda de alguns direitos do aluno nesse processo. Não se 

ocupa, evidentemente, de alguns aspectos relativos ao conteúdo e à eficiência 

pedagógica da avaliação. 

Neste particular, o DCSP se propõe a instituir um momento específico em que 

se discuta com o professor responsável pelo componente curricular os objetivos 

pedagógicos de cada conteúdo, em termos de saberes, de competências e de 

atitudes desejadas, e a melhor forma de avaliar tal objetivo. Também deve merecer 

atenção neste debate as várias formas e instrumentos de avaliação, a pertinência ou 

não das avaliações com consulta, das avaliações em sala de aula e fora dela, além 

do exame de outras formas de avaliação e de sua adequação aos conteúdos 

ministrados e aos objetivos estabelecidos: avaliação de práticas, produção de textos, 

de material didático, de avaliações, etc.  

Três diretrizes fortes presidem a proposta do DCSP em relação à gestão da 

avaliação da aprendizagem: a) criar o hábito entre os professores de analisarem, 

numa discussão entre pares, as suas avaliações, com o fim de melhorar cada vez 

mais a eficiência de seus instrumentos; b) despertar entre os alunos e professores 

uma consciência de integridade intelectual, combatendo com rigor o plágio e a 

apropriação fraudulenta do trabalho alheio, por ingenuidade ou má fé; c) incorporar a 

prática de avaliação do desempenho acadêmico dos alunos, produzindo 

semestralmente quadros estatísticos que apontem abandono, reprovações, médias 

de turmas, médias de permanência no curso, etc. 

Operacionalmente, a primeira diretriz deve ser posta em prática em cada  

Semana Pedagógica, nas reuniões de área para apresentação e discussão do 

PGCC, sob a responsabilidade de um membro da Comissão de Avaliação e 

Acompanhamento do Bacharelado; a segunda, na forma de nota pedagógica 

expedida pela Chefia do Departamento e afixada semestralmente em cada sala de 

aula; a terceira é responsabilidade da Orientação Acadêmica e deve ser 

apresentada também na Semana Pedagógica.  
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8.1.4 Programas Formativos 

 

A ideia de promover, de forma concreta e sistemática, a articulação entre o 

ensino, a pesquisa e a extensão, e de criar espaços especiais para o 

aprofundamento da formação numa universidade de massas encontra nos 

programas formativos a sua realização. Com um pé firmemente assentado no 

ensino, eles promovem, para os alunos que dele participam, a integração com a 

pesquisa e com a extensão, além de aspergir, nos cursos que os abriga, o reflexo de 

sua filosofia e de suas práticas. O DCSP desenvolve vários programas formativos, 

alguns específicos para a Licenciatura, como o PIBID, outros com alcance para o 

Bacharelado, como o PETCIS e o PIM.  

 

 

8.1.4.1 Programa de Educação Tutorial em Ciências Sociais (PETCIS) 

 

O ensino tutorial tem destacada presença na história da educação. Desde os 

gregos, quando os discípulos aprendiam no convívio com os mestres-filósofos, até 

as oficinas da Idade Média, quando mestres artesãos recebiam aprendizes para 

treinamento, o ensino eficiente se faz na aproximação, a mais estreita possível, entre 

professor e aluno. No presente, e entre outros possíveis exemplos, no campo da 

Medicina, a formação de um cirurgião é fundamentalmente tutorial. Numa 

universidade de massa, resultado da expansão da cidadania para todas as classes 

sociais e da democratização do ensino, a relação tutorial é perdida. Ela é resgatada 

através de alguns programas especiais, entre os quais se inclui o Programa de 

Educação Tutorial(PET). 

No DCSP, o grupo PET em Ciências Sociais (PETCIS) foi criado em 

novembro de 1991 pela Profa. Maurina Sampaio. A ideia inicial surgiu numa 

conversa com a Profa. Salete Cavalcânti, da UFPE, grande incentivadora das 

Ciências Sociais no Nordeste. 

Ao longo desses 20 anos de sua história, o grupo tem enfrentado alguns 

percalços, devidos, na maior parte, aos problemas institucionais do programa. Entre 
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2001 e 2003, depois de ter saído da esfera da CAPES e passado para a gestão da 

SESu, o programa enfrentou uma grande crise, sofrendo ameaças constantes de 

extinção e tendo sido suspensa a bolsa dos tutores. Com toda a crise institucional, 

no entanto, o PETCIS, no período, não diminuiu seu ritmo de trabalho nem modificou 

sua dinâmica de formação. De modo que os impactos do Grupo sobre o curso de 

Ciências Sociais são largamente positivos. Ele vem tendo um papel destacado na 

melhoria da qualidade do curso e – efeito importantíssimo – na formação de quadros 

docentes para a nossa universidade. Atualmente, dos 19 professores que compõem 

o Departamento de Ciências Sociais e Política, 7 são ex-bolsistas do PETCIS e 2 

viveram a experiência acadêmica do Programa em outras IES. Nessa contabilidade 

positiva, incluem-se já algumas dezenas de ex-bolsistas que se titularam mestre e 

um número considerável de doutores. Três tutores passaram pelo grupo: Maurina 

Sampaio, Aécio Cândido de Sousa e Maria Cristina Barreto. Atualmente, o tutor é o 

professor Ailton Siqueira.  

O PETCIS contribuiu fortemente para fomentar um ambiente acadêmico mais 

vibrante no curso de Ciências Sociais. Suas reuniões semanais de estudo, 

realizadas na forma de seminários para discussão de temas clássicos da Sociologia, 

da Antropologia, da Ciência Política e da Metodologia da Pesquisa Social, 

agregaram professores e alunos não só de Ciências Sociais mas também de outros 

cursos da UERN. Nesses seminários, em função da presença de pessoas 

informadas, interessadas pela área de conhecimento e pelos destinos do curso e 

estimuladas a contribuir com ele, as discussões se davam em alto nível e com 

certeza contribuíam para gerar uma identificação positiva dos alunos com o curso. 

Por outro lado, os bolsistas do PETCIS sempre se envolveram na realização de 

eventos, tanto aqueles do grupo, mas abertos à comunidade, como o CINEPET e os 

já citados seminários, como com eventos maiores, como a Semana de 

Humanidades, o Seminário de Sociologia Clássica (realizado anualmente), o 

Seminário de Pesquisa Docente, em que os professores do DCSP apresentam suas 

teses e dissertações, o Seminário de Integração de Ciências Sociais da UERN, 

preparado a cada ano para recepção dos novos alunos. Por força da própria 

metodologia de trabalho adotada no grupo, a prática de participar de eventos 

científicos da área, os congressos nacionais, e mesmo internacionais, e encontros 

regionais, sobretudo os de Sociologia e os de Antropologia, influenciaram muitos 

alunos não-bolsistas a incorporarem a prática à sua formação. 
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As pesquisas dos alunos, por se tratar de trabalhos nos quais se investe mais 

esforço intelectual, com certeza têm fomentado uma interlocução mais ativa e 

estimulado os professores a se concentrarem em algumas linhas de pesquisa. 

Sociologia da Cultura, Sociologia das Emoções, Poder Local, Diversidade e 

Inclusão, Religião e valores da modernidade, Ensino de Ciências Sociais têm sido 

algumas das áreas a apresentar maior desenvolvimento no DCSP, contribuindo para 

consolidar algumas linhas de pesquisa ligadas a esses campos de estudo. Estes são 

alguns títulos de pesquisas de bolsistas realizadas nos últimos três anos, 

confirmando a tendência a que nos referimos há pouco: Leitura social dos desenhos 

animados: Bob Esponja e os valores culturais; Chumbo, luzes e lixo: o papel do 

Cinema Marginal na memória brasileira; As representações da invasão da cidade de 

Mossoró através da narrativa do espetáculo Chuva de Balas; A análise das letras do 

forró eletrônico: um estudo das relações socioculturais; A construção de papéis de 

gênero e o consumo de produtos eróticos em Mossoró/RN; Reestruturação familiar e 

da vida conjugal a partir da maturidade do casal; A perspectiva da mulher idosa 

sobre solidão e morte; Autonomia ou dominação: o poder local frente ao Estado em 

Mossoró/RN; APAE: a cidadania conquistada através da APAE em Caraúbas/RN; A 

afirmação da homossexualidade no protestantismo: a integração de homossexuais 

sem a obrigatoriedade da conversão à heterossexualidade; Avaliação do Ensino de 

Ciências Sociais no curso de Licenciatura da UERN. 

Voltado diretamente para o ensino, o grupo tem promovido o seminário 

intitulado Apresentação de Relatórios de Estágio em Ciências Sociais, realizado 

anualmente e caminhando para a quarta edição. 

 

 

8.1.4.2 Programa Institucional de Monitoria (PIM) 

 

O Programa Institucional de Monitoria (PIM) do DCSP tem se desenvolvido a 

partir da estratégia do departamento em atender cursos da UERN que possuem em 

sua matriz curricular disciplinas da área das Ciências Sociais e que funcionam nos 

turnos matutino e vespertino. Tal estratégia se deve ao fato do curso de Ciências 

Sociais funcionar no turno noturno, dificultando a participação dos monitores nas 
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aulas do próprio curso. Em vista disso, a monitoria tem sido desenvolvida em 

disciplinas como Introdução à Antropologia, à Política, à Sociologia e às Ciências 

Sociais e Teoria Política ofertadas nos cursos de Serviço Social, Direito, 

Enfermagem, Economia, Administração e Comunicação Social. 

No geral, a avaliação tem sido positiva, uma vez que as experiências têm 

permitido o contato dos alunos de Ciências Sociais com os professores do DCSP e 

com alunos de outros cursos, promovendo uma significativa interação e troca de 

experiências e conhecimentos. Os monitores têm atuado muito no sentido de 

aproximar os alunos de outras áreas dos conteúdos, reflexões, conceitos e métodos 

próprios das Ciências Sociais, e, assim, facilitado o trabalho de ensino-

aprendizagem. Do ponto de vista da formação, a monitoria permite um treinamento 

dos alunos na prática da docência e na transmissão de conhecimentos.  

No ano de 2011, o projeto de monitoria do DCSP contou com 4 monitores, 

sendo 2 remunerados e 2 não remunerados, os quais atuaram nas disciplinas 

Introdução à Sociologia (Serviço Social e Economia), Introdução às Ciências Sociais 

(Economia) e Sociologia Geral (Administração). Já em 2012, tivemos dois monitores 

remunerados na disciplina de Introdução à Sociologia nos cursos de Economia e 

Comunicação Social. Em 2013, não houve apresentação de projeto de monitoria. 

 

 

8.2 GESTÃO DA PESQUISA 

 

Pensando no perfil humano e profissional dos discentes do curso de 

Bacharelado em Ciências Sociais, bem como na produção, articulação e divulgação 

de saberes capazes de qualificar o próprio curso, o DCSP tem investido grandes 

esforços cognitivos, práticos e coletivos direcionados à formação, desenvolvimento e 

qualificação dos projetos de pesquisa e extensão universitária por meio dos grupos 

de pesquisas nos quais seu corpo docente está inserido. 

Como instrumento de gestão da pesquisa, é prática no DSCP a apresentação 

prévia ao Colegiado departamental dos projetos que seus professores pretendem 

submeter às agências de fomento. Essa apresentação é acompanhada de um 
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parecer elaborado por um professor especialmente designado para tal fim. A seguir, 

o detalhamento de projetos de pesquisa concluídos e em andamento desenvolvidos 

por docentes do DCSP. 

Desde 2009, o Grupo de Pesquisa Desenvolvimento Regional: Agricultura e 

Petróleo, o Grupo de Pesquisa do Pensamento Complexo (GECOM) e o Grupo de 

Estudos Culturais (GRUESC) vêm envolvendo alunos da graduação de Ciências 

Sociais e História e alunos da pós-graduação lato sensu (Especialização em 

Segurança Pública e Cidadania) e stricto sensu (Programas de Pós-Graduação em 

Educação/POSEDUC e Ciências Sociais e Humanas/PPGCISH) em seus projetos 

de pesquisa e extensão.  

 

 

8.2.1 Projetos de Pesquisa Desenvolvidos 

 

Esses grupos, que estão devidamente cadastrados no Diretório Nacional dos 

Grupos de Pesquisa no Brasil, desenvolveram os seguintes projetos de pesquisa: 

 

8.2.1.1 A poesia do instante: memórias, saberes e visão de mundo dos poetas 
repentistas de Mossoró-RN 

 

Este projeto, coordenado pelo Prof. Dr. Ailton Siqueira de Sousa Fonseca, 

está diretamente relacionado às linhas de pesquisa do Grupo de Pesquisa do 

Pensamento Complexo (do curso de Ciências Sociais) e do Grupo de Pesquisa em 

Comunicação, Cultura e Sociedade (do curso de Comunicação Social) da UERN. A 

proposta é de diálogo entre saber erudito e saber popular, entre ciência e 

consciências do mundo, entre a poesia do instante e os instantes carregados de 

significados que merecem ser conhecidos, estudados, analisados, compreendidos. 

O projeto pretende compreender como os diferentes saberes se articulam e 

compõem o imaginário dos poetas repentistas a partir das histórias de vida e da 

história oral dos poetas e demais sujeitos do universo da poesia popular. Essa 

pesquisa contribuiu imensamente para o fortalecimento dos grupos de pesquisas, 



186 

 

 

 

1
8
6

 

para a formação dos alunos envolvidos e para o conhecimento de nossa realidade 

circundante com seus diversos sujeitos e vozes societais. O projeto foi realizado em 

2009, 2010 e 2011, contando com a colaboração de um docente do Departamento 

de Comunicação Social da UERN e dois bolsistas do PIBIC/CNPq. 

Esse projeto se desdobrou noutra pesquisa: “Saberes, vidas e memórias da 

poesia: Um estudo sobre a poesia do repente e da literatura de cordel em 

Mossoró-RN” iniciada em 2011 e com previsão para conclusão em 2013. A 

proposta é, em primeiro lugar, dar continuidade às pesquisas e projetos já 

realizados. Em segundo lugar, é pesquisar o universo imaginário e poético, os 

saberes e as memórias dos poetas repentistas e dos cordelistas de Mossoró-RN, 

tendo em vista a pluralidade das manifestações culturais populares que acontecem 

nesta cidade. A partir das histórias de vida, da história oral e das expressões 

poéticas em forma de repente ou na forma de cordel desses sujeitos podemos 

ampliar e contribuir, assim, para o diálogo entre os saberes erudito e popular, entre 

ciência e consciências do mundo, entre a “poesia do instante” e os instantes de 

criação literária (cordel) carregados de significados que merecem ser conhecidos, 

estudados, analisados, compreendidos melhor pela ciência e pela academia. Sob a 

coordenação do Prof. Dr. Ailton Siqueira de Sousa Fonseca, o projeto envolve dois 

alunos da graduação.  

 

 

8.2.1.2 A sabedoria do instante: memórias, saberes e visão de mundo dos 
poetas repentistas de Mossoró-RN e Açu 

 

Este projeto foi desenvolvido no período de 2009 a 2011 sob a coordenação 

do Prof. Dr. Ailton Siqueira de Sousa Fonseca e contou com o financiamento da 

FAPERN no valor de R$ 10.000,00 (Edital FAPERN No. 016/2009). A pesquisa está 

diretamente relacionada às linhas de pesquisa do Grupo de Pesquisa do 

Pensamento Complexo (do curso de Ciências Sociais) e do Grupo de Pesquisa em 

Comunicação, Cultura e Sociedade (do curso de Comunicação Social) da UERN. A 

proposta é de diálogo entre saber erudito e saber popular, entre ciência e 

consciências do mundo, entre a poesia do instante e os instantes carregados de 

significados que merecem ser conhecidos, estudados, analisados, compreendidos. 
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O projeto pretendeu compreender como os diferentes saberes se articulam e 

compõem o imaginário dos poetas repentistas a partir das histórias de vida e da 

história oral dos poetas e demais sujeitos do universo da poesia popular. Essa 

pesquisa contribuiu para o fortalecimento dos grupos de pesquisas, para a formação 

dos alunos envolvidos e para o conhecimento de nossa realidade circundante com 

seus diversos sujeitos e vozes societais. O projeto envolveu quatro professores, 

sendo dois do Departamento de Ciências Sociais e Política e um do Departamento 

de Educação da UERN, além de dois alunos de graduação em Ciências Sociais. 

 

 

8.2.1.3 Trajetória de formação da juventude em busca do acesso a 
universidade pública 

 

Investigou-se a trajetória de formação de jovens no município de Campo 

Grande/RN que participaram do Projeto de extensão Abrindo Caminhos para a 

Universidade. Teve-se por objetivos buscar quais são as táticas adotadas por esses 

jovens, como eles organizam seu tempo, o que eles fazem para manterem-se 

informados das notícias da atualidade e quais os recursos que eles utilizam. O 

estudo contemplou os alunos que se encontraram no cenário de preparação para o 

acesso à Universidade pública que passaram por esse Projeto nos anos de 2008 e 

2009. O projeto desenvolveu-se nos anos de 2009, 2010 e 2011 sob a coordenação 

da Profa. Dra. Geovânia da Silva Toscano e contou com a participação da Profa. Ms. 

Luzia Ferreira Pereira Eneas (Departamento de Educação da UERN) e dois alunos 

de Ciências Sociais, sendo um bolsista do PIBIC/UERN. 

 

 

8.2.1.4 Participação e controle social: desconstruindo a inferioridade dos 
sujeitos do campo no território do sertão Apodi/RN 

 

A pesquisa analisou as possibilidades de desconstrução do processo simbólico 

da inferioridade dos sujeitos do campo a partir da atuação e funcionalidade do 

Colegiado do Território Sertão do Apodi no Estado do Rio Grande do Norte. 
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Identificou-se a dinâmica de funcionamento do Território da Cidadania do sertão 

Apodi, as forças sociais envolvidas, os processos de construção de consensos 

decisórios, o controle social e a operacionalização dos projetos de desenvolvimento 

socioeconômico aprovados. Em que medida esses processos se vinculam com a 

possibilidade de uma mudança qualitativa do paradigma de desenvolvimento na 

perspectiva de processos criativos e inovadores de aprendizagem coletiva e 

emancipação humana. Foi desenvolvido sob a responsabilidade da Base de 

Pesquisa Cultura, política e educação da UFRN com pesquisadores da UERN dos 

Departamentos de Ciências Sociais e Educação. Obteve financiamento pelo 

Edital/Chamada: MCT/CNPq 02/2009 - Ciências Humanas, Sociais e Sociais 

Aplicadas e a equipe de trabalho foi formada por professores do Departamento de 

Ciências Sociais da UFRN, do Departamento de Física, Educação e Ciências 

Sociais e Política da UERN e ocorreu no período de 2009 a 2011. 

 

 

8.2.1.5 Memórias da emergência indígena: parentesco, etnohistória e 
identidade na comunidade Caboclos de Açu-RN 

 

A pesquisa insere-se num conjunto de discussões desenvolvidas no âmbito 

do Grupo de Estudos Culturais (GRUESC) sobre a emergência indígena no Rio 

Grande do Norte. Iniciada em 2010 com o título “Memórias da emergência indígena 

na comunidade dos Caboclos de Assu-RN”, nos anos seguintes, contou com uma 

bolsa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Universidade do 

Estado do Rio Grande (PIBIC/UERN), na modalidade PIBIC/CNPq. Os objetivos são 

analisar o contexto de demanda pelo reconhecimento indígena da comunidade 

Caboclos localizada no município de Assu-RN, apreender os regimes de 

historicidade, bem como as concepções nativas sobre território e espaço; registrar 

narrativas, histórias locais, mitos ou dados de memória que apontem para a 

construção do “ser índio” ou “ser caboclo”; e compreender como a identidade 

indígena dos Caboclos do Açu tem se constituído no campo de mobilização política 

e de participação efetiva do órgão indigenista oficial. A pesquisa que se estenderá 
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até 2013 é desenvolvida por uma aluna da graduação e outra do mestrado em 

Ciências Sociais e Humanas e é coordenada pelo Prof. Dr. José Glebson Vieira. 

 

 

8.2.1.6 A terceirização sem especialização e o circuito inferior da economia nos 
municípios rurais do Rio Grande do Norte 

 

O projeto objetivou estudar o processo de mudança na estrutura econômica 

dos municípios rurais, com a passagem de uma economia baseada no sector 

agropecuário para uma cuja base passa a ser o sector terciário, sem, contudo haver 

avanços significativos no processo de urbanização, considerando-se que neste caso 

os serviços tendem a ocupar o lugar antes ocupado pela agricultura, na formação do 

rendimento. Busca-se investigar como este processo de reestruturação econômica 

altera composição social dos municípios, tendo em vista que a agricultura 

permanece como o sector que ocupa a maior parte da força-de-trabalho. Outros 

objetivos da pesquisa foram analisar o papel da agricultura, à medida que esta 

atividade tende a perder importância do ponto de vista econômico; catalogar as 

atividades do chamado circuito inferior da economia, ou seja, os tipos de serviços 

existentes em cada município e número de pessoas ocupadas; investigar como esse 

tipo de economia pode contribuir para o desenvolvimento dos municípios e como 

estes se inserem nas dinâmicas econômicas regional e nacional; analisar como 

estas mudanças são percebidas pelas populações locais e como são avaliadas 

pelos agentes do desenvolvimento ou responsáveis por políticas públicas voltadas 

para o desenvolvimento local e regional; proporcionar aos bolsistas envolvidos na 

pesquisa o domínio dos conceitos e de técnicas de pesquisa a serem utilizados. 

Este processo de substituição da base econômica de cariz agropecuário por 

serviços de baixa complexidade que não exige qualificação pode ser considerado 

como uma terceirização sem especialização. O referencial teórico para esta 

conceptualização vem da bibliografia internacional sobre a reestruturação do rural. 

A pesquisa, aprovada no PIBIC/UERN, foi coordenada pelo Prof. Dr. João 

Freire Rodrigues e contou com a colaboração de dois alunos voluntários nos anos 

de 2011 e 2012.  
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8.2.1.7 Guardiãs do Saber: Memórias de mulheres sábias 

 

Esta pesquisa está diretamente ligada às que veem sendo desenvolvidas no 

Grupo de Pesquisa do Pensamento Complexo – GECOM/UERN. Parte do saber 

construído por três mulheres que lidam cotidianamente com a arte de rezar, cuidar e 

curar, a saber. Interessam-nos, aqui, como as mesmas, a partir da palavra 

apreendida pela história oral e pessoal, constituíram-se como mulheres socialmente 

reconhecidas sábias, procuradas em suas comunidades para resolver, a partir de um 

conhecimento ancestral, misterioso e místico, os problemas cotidianos. O projeto 

contou com dois discentes, sendo um remunerado com uma bolsa PIBIC/UERN e 

outro voluntário. A pesquisa se propôs a adentrar em um duplo universo: o da 

memória e o de saberes construídos em uma longa história de vida escrita na 

urgência de responder, demandas das comunidades em que sempre viveram. 

Sabendo que na memória familiar estão contidas a memória social e do grupo, 

buscamos, também, analisar os instantes de transferência desses saberes 

tradicionais e a construção da autoridade destas. A memória é então a ligação que 

permite a relação do corpo presente com o passado, como força subjetiva que 

desloca o imediato a tempos em que a cultura oral construía saberes apreendidos 

com os mais velhos, ao enraizamento atrelado ao poder da convivência no grupo, 

pois aquele saber que não foi testemunhado, perdeu-se no tempo. A autobiografia é 

então a reconstrução da trajetória desse saber. Sendo estas fruto de uma atividade 

de reconstrução do vivido, é a partir do sentimento de pertença a um grupo que suas 

influências podem permanecer vivas, orientando o olhar do memorialista sobre o 

passado. Assim, exercitando a metodologia de “escutadores infinitos”, esperamos 

compreender como essas mulheres construíram a autoridade de guardiãs e como 

sobrevivem em tempos de esquecimento desses saberes. A pesquisa é coordenada 

pela Profa. Ms. Lidiane Alves Cunha.  
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8.2.1.8 A invasão de Lampião no Cordel: o mito da resistência em Mossoró-RN 

 

A Invasão do bando de Lampião a Mossoró foi um acontecimento histórico 

que gerou grande repercussão cultural para a cidade. A quantidade de folhetos 

produzidas nesta temática nos indica a relevância cultural do fenômeno. Elegeu-se a 

produção de poetas mossoroenses e da região como recurso para analisar a 

multiplicidade de textos que se urdem numa verdadeira teia simbólica e contribuem 

para caracterizar e construir o imaginário local. Este acontecimento histórico não se 

fixou apenas nas páginas do passado, repercutindo nos dias atuais com força 

suficiente para assegurar à cidade de Mossoró status de “terra da resistência” e à 

classe política o marco do heroísmo épico do lugar. Com o elenco de nove cordéis 

analisados, adotamos o procedimento metodológico de procurar perceber como os 

cordéis (re)elaboram o mito e contrastam as imagens dos heróis, permitindo a 

sociedade se situar diante dos atores do presente. Sabemos que o mito tem a 

função de tornar físico e visível aquilo que é abstrato e impalpável, além de 

multiplicar o sentido dos acontecimentos. Pela longitude do que foi vivido, o cordel 

recebe a licença mitopoética de relatar o fato histórico. Destarte, esta literatura 

representa os saberes que circulam na sociedade e, ao mesmo tempo, recebe o 

consentimento de reforçar, inovar ou inventar, diante da realidade objetiva. Portanto, 

a literatura de cordel que reconta a invasão apresenta Lampião enquanto herói 

injustiçado, dado simbólico que denuncia aspectos da realidade política e social. Ao 

final do projeto foram produzidos três artigos científicos com publicação em anais de 

eventos nacionais e internacionais.  

Esse projeto desdobrou-se noutro intitulado “A Invasão de Lampião na 

Escola: análise do mito da resistência em sala de aula”. A partir dos objetivos e 

resultados da pesquisa anterior, a proposta é fazer a relação do cordel com o meio 

social e cultural, aproveitando o seu uso em sala de aula como momento especial 

para interpretar o texto e permitir uma análise contextualizada e reflexiva por parte 

dos alunos, principalmente em relação ao contexto político e social da cidade. 

Percebeu-se que as histórias narradas pelos poetas Antônio Francisco e José 

Augusto não se passam como se tivessem ocorrido há muito tempo atrás. Ao 

contrário, são criações que admitem as raízes na vida social presente. Assim, 

compreende-se a importância de investigar de que modo os cordéis estudados se 
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referem à vida social de seu público, este representado por alunos do ensino médio, 

jovens em idade de compreender conceitos de cidadania, consciência política e 

social, raciocínio crítico e desenvolvimento de percepção sociológica dos problemas 

sociais. Os cordéis em foco serão o ponto de partida para se debater temas como 

cidadania, ética na política, violência, discriminação racial, consciência ambiental, e 

relacionar todas estas questões ao cotidiano da cidade de Mossoró, associando tais 

problemas a uma identidade de resistência. O projeto conta com a colaboração de 

um aluno bolsista e outro voluntário e foi aprovado pelo PIBIC/CNPq e está sob a 

coordenação da Profa. Dra. Karlla Christine Araújo Sousa. Em ambos os projetos 

estiveram envolvidos dois alunos de graduação em Ciências Sociais e a professora 

coordenadora. 

 

 

8.2.1.9. Relações interétnicas, Educação e Igualdade Racial: etnografia de 
escolas quilombolas no Rio Grande do Norte 

 

É uma iniciativa de pesquisadores que integram o Grupo de Estudos Culturais 

(GRUESC) e o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB) da UERN. Iniciada em 

maio de 2012 e previsão de conclusão em maio de 2014, a pesquisa articula 

conceitos como etnicidade, grupo étnico, quilombola, diversidade étnico-racial e 

étnico-cultural e pauta na observação de processos sociais e dinâmicas culturais 

presentes no ambiente de escolas quilombolas em duas comunidades potiguares, 

buscando compreender como as escolas quilombolas têm implementado a temática 

étnico-racial nas práticas pedagógicas. A intenção é observar tais práticas 

pedagógicas e documentar as visões, concepções e modos de transmissão de 

conhecimento de professores e alunos quilombolas ou não quilombolas e no âmbito 

das respectivas comunidades. Envolve três professores, cinco alunos da graduação 

e uma aluna do mestrado de Ciências Sociais e Humanas. Espera-se que a 

pesquisa promova espaços de reflexão no âmbito da escola sobre seu projeto 

pedagógico e uma tomada de decisão acerca do currículo diferenciado, os quais 

possam contribuir para a formulação de uma agenda de ações junto às lideranças 

do movimento negro rural. A pesquisa terá relevância social para as escolas 

quilombolas, a partir da estruturação das mesmas baseada na construção de um 
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currículo diferenciado; aposta-se na reeducação das relações étnico-raciais pautada 

na compreensão das formas de produção das relações preconceituosas e racistas, 

no combate ao racismo e na valorização da história e cultura dos afro-brasileiros e 

dos africanos. Conta com financiamento da Fundação de Apoio à Pesquisa no 

Estado do Rio Grande do Norte (FAPERN)/PPP – Edital FAPERN/MCT/CNPq/CT-

INFRA 005/2011 com recursos de R$ 16.000,00 e conta com bolsa do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Universidade do Estado do Rio 

Grande (PIBIC UERN), na modalidade PIBIC CNPq. A pesquisa é coordenada pelo 

Prof. Dr. José Glebson Vieira e inclui dois professores do Departamento de Ciências 

Sociais e Política, uma aluna do mestrado de Ciências Sociais e Humanas e quatro 

alunos voluntários, sendo dois do curso de Ciências Sociais e dois do curso de 

História. 

 

 

8.2.1.10  No rastro da liberdade: em busca das raízes negras na região salineira 
do Rio Grande do Norte 

 

Vinculada ao Grupo de Estudos Culturais (GRUESC) e ao Núcleo de Estudos 

Afro-brasileiros (NEAB) da UERN, a pesquisa que tem como objetivo investigar e 

resgatar a memória do negro na região salineira do Rio Grande do Norte, busca uma 

valorização da herança cultural negra, muitas vezes negada pela historiografia 

oficial. Rompe com o pressuposto de que, por não terem sido formados grandes 

complexos étnico-culturais negros no estado, não se pode falar em raízes africanas 

aqui, prevendo assim uma maior valorização do patrimônio cultural étnico-racial do 

negro no Rio Grande do Norte. Outros objetivos são promover o reconhecimento e a 

valorização da herança do negro na cultura regional, sobretudo na religiosidade afro-

brasileira; criar um banco de dados que sirva como referência para pesquisas 

históricas e culturais da região e do estado sobre o negro e a cultura afro-brasileira; 

e produzir, a partir dos resultados da pesquisa, material didático com foco na 

valorização do patrimônio cultural étnico-racial do negro na região, sobretudo no que 

se refere à religiosidade afro-brasileira. Iniciada em 2012 e com a previsão de 

término em 2013, a pesquisa não possui financiamento e é coordenada pela Profa. 
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Dra. Eliane Anselmo da Silva e é integrada por dois graduados em Ciências Sociais 

e por três alunos de graduação.  

 

 

8.3 GESTÃO DA EXTENSÃO  

 

Assim como as atividades de pesquisa, as ações de extensão do DCSP foram 

e são desenvolvidos no âmbito dos grupos de pesquisa acima apresentados, 

mostrando a necessária e significativa articulação entre a produção de 

conhecimentos e a proposição de ações que visam aproximar Universidade e 

sociedade.  

O DCSP possui desde o ano de 2007 o Núcleo de Estudos Afro-brasileiro 

(NEAB), cuja criação relaciona-se com os estudos sobre a temática étnico-racial que 

foram iniciados a partir da constatação do significativo peso do pertencimento racial 

na manutenção das desigualdades sociais e econômicas e das mobilizações 

políticas pela igualdade racial. Diante disso, foram realizados, no ano de 2003, o I 

Colóquio: “A Questão étnica no nordeste Brasileiro” que discutiu a persistência 

dos grupos étnicos no Nordeste, Identidade Cultural e Políticas Públicas; em 2004, o 

II Colóquio “Práticas Identitárias e Mobilizações Culturais dos Afro-

descendentes” que discutiu o lugar da pessoa negra na atualidade; as práticas 

identitárias agenciadas pelos grupos quilombolas; as mobilizações políticas do 

Movimento Negro e, políticas públicas voltadas para a superação da desigualdade 

racial e social; e em 2007, o III Colóquio, que teve como tema “Memória, 

identidades e etnias”, envolvendo um conjunto de ações políticas e culturais, tendo 

como eixo central as ações afirmativas para a população afrodescendente 

combinando ações de afirmação da cultura afro-brasileira, de combate ao racismo e 

promoção da igualdade racial, com discussões metodológicas para o tratamento da 

diversidade humana e da pluralidade cultural na escolarização regular e nos cursos 

de licenciaturas, como parte da formação dos professores da educação básica.  

Outras atividades foram desenvolvidas como a oficina “As minorias étnicas 

e os livros didáticos”, em 2006, que reuniu professores do ensino fundamental, 
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discentes e docentes da UERN e discutiu as imagens e ideias que os livros didáticos 

veiculam acerca das minorias étnicas, enfocando a diversidade cultural, 

problematizando as relações discriminatórias e as atitudes estigmatizadoras na sala 

de aula; o projeto de extensão “Equidade social e igualdade racial: horizontes de 

uma educação democrática e cidadã” no contexto do Programa de Ações 

Afirmativas para a População Negra (Uniafro) e que se pautou em ações que 

visaram o desenvolvimento de debates políticos e acadêmicos no interior da UERN e 

na comunidade do seu entorno acerca dos ciclos de desvantagens acumulativas da 

população afrodescendente, contextualizando a dívida social e a necessidade de 

promoção e implementação de políticas públicas através da institucionalização de 

uma agenda política e pedagógica, como caminho para uma sociedade mais justa e 

igual, e uma Universidade Pública e de qualidade mais porosa às demandas dos 

segmentos sociais historicamente excluídos. Em torno do projeto enfatizou-se, 

dentre outras elementos, o acesso e permanência no Ensino Superior, isto é, a 

inserção dos alunos aprovados no Vestibular/2006, egressos da rede pública, auto 

identificados como afrodescendentes, em projetos de extensão e de pesquisa e no 

desenvolvimento de uma experiência piloto de educação tutorial que resultasse no 

desempenho acadêmico satisfatório de todos os integrantes, além do envolvimento 

na formação continuada de professores/as da educação básica para implementação 

da Lei 10.639/03, através da colaboração ao projeto de extensão “Preconceito se 

desaprende na Escola”, apoiado pelo PROEXT/2005 e realizado em 2006; e o 

projeto de extensão: “Preconceito se Desaprende na Escola: educação para as 

relações étnicas e raciais”, que foi direcionado para formação continuada de 

professores do Ensino Fundamental das escolas municipais de Mossoró em 2007, 

tendo por base a implementação da Lei 10.639/03, contando com o financiamento 

do MEC através do Programa de apoio a Extensão Universitária (PROEXT). 

O conjunto dessas ações culminou com a criação do Núcleo de Estudos Afro-

Brasileiros (NEAB). Constitui um dos objetivos deste Núcleo de extensão 

universitária estabelecer práticas de debates, pesquisa e extensão na área da 

promoção da igualdade racial e combate ao racismo e a discriminação, visando à 

inclusão social de populações historicamente excluídas. O NEAB já implementou 

ações de extensão no contexto dos alunos negros que ingressaram na UERN, e 

atua em comunidades quilombolas da região oeste potiguar, entendendo que estas 

carecem de ações mais efetivas que reforcem não apenas a educação formal, mas 
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que busque valorizar as elaborações nativas focando outros saberes, outras formas 

de transmissão de conhecimento.  

Em 2011 o NEAB retornou à suas atividades, promovendo, em parceria com o 

Núcleo do Ilê Axé Dajó Yaomi-Sabá (Ketu) com sede na cidade de Areia Branca/RN, 

atividades alusivas ao Dia da Consciência Negra em Mossoró/RN. As 

comemorações incluíram discussões sobre a educação para as relações étnico-

raciais, os segredos e mistérios das religiões de matriz africana, além da “Louvação 

ao Baobá” e do Sirê Campal.  

Nesse ano de 2012, as reflexões sobre a temática étnico-racial seguem a 

partir de duas pesquisas, já descritas anteriormente e dois projetos de extensão, que 

serão detalhados posteriormente, coordenados pela Profa. Dra. Eliane Anselmo da 

Silva, atual coordenadora do NEAB, e pelo Prof. Dr. José Glebson Vieira, atual vice 

coordenador do NEAB. O projeto de extensão “História e Cultura Afro-Brasileira 

na escola – LEI 10.639”, também coordenado pela professora Doutora Eliane 

Anselmo da Silva, é um projeto piloto de abrangência regional, que estará se 

iniciando em Areia Branca/RN, numa parceria da UERN com a Secretaria Municipal 

de Educação da cidade, no objetivo de qualificar professores da rede pública sobre o 

ensino da História e cultura Afro-brasileira, ajudando na implementação da Lei 

10.639 nas escolas. Participam deste projeto quatro professores do Departamento 

de Ciências Sociais e Política e seis do curso de Ciências Sociais da UERN.  

Todas as discussões erigidas pelo NEAB giram em torno das lógicas 

identitárias operantes no processo de pertencimento, as práticas sociais e políticas 

em torno do direito à diferença cultural, religiosa e a igualdade racial. Reflete 

também o papel da universidade pública na produção de conhecimentos que 

potencialize esse debate, contribua para a desnaturalização da desigualdade racial e 

subsidie a elaboração e implementação de políticas públicas de promoção da 

igualdade racial e equidade social. E ainda dando segmento a todas as suas 

atividades, o NEAB vai realizar neste ano o IV Colóquio sobre Questões Étnicas 

no Nordeste Brasileiro, que tem como tema “Povos Afrodescendentes do Brasil: 

reconhecimento, territorialidades e resistência”. O objetivo do colóquio é possibilitar 

um momento de debate, formação e reflexão, que incentive o surgimento de 

pesquisas e intervenção socioeducativa relacionadas à temática étnico-racial, 

colaborando ainda com a implementação das Diretrizes Curriculares para a 
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educação étnico-racial e o ensino da história e cultura afro-brasileira na escola, a 

partir das Leis nº 10.639/03 e 11.645/08.  

 

 

8.3.1 Projetos de Extensão 

 

Os projetos de extensão concluídos e em andamento no DCSP são: 

 

8.3.1.1 Encontro com Autores 

 

Esse projeto é uma atividade de extensão do Grupo de Pesquisa do 

Pensamento Complexo iniciada em 2009 até hoje. Os encontros acontecem sempre 

na penúltima sexta-feira de cada mês, às 5 horas da tarde, na Biblioteca Municipal 

Ney Lopes, na cidade de Mossoró-RN. É um momento de escuta, apreensão e 

compreensão da trajetória intelectual de um autor ou escritor nacional, internacional 

ou local apresentado e discutido por uma pessoa convidada a falar de sua paixão 

pela vida/obra de determinado escritor. O convidado fala de sua paixão literária e 

cognitiva pela vida/obra de um autor. Mostra suas descobertas, suas aprendizagens, 

seus diálogos, suas motivações, interesses e paixões pela obra do escritor que o 

seduziu. O objetivo é mostrar o quanto a paixão é construtora de novos 

conhecimentos sobre o próprio conhecimento, sobre o ser e a vida. Esse projeto 

vem investindo esforços físicos e cognitivos na força do diálogo, na parceria, na 

síntese de saberes, na não-linearidade das visões acadêmicas e na abertura do 

pensamento, opondo-se, portanto, ao desenvolvimento unilateral da técnica, da 

quantificação, da análise e da fragmentação científica e acadêmica. É coordenado 

pelo Prof. Dr. Ailton Siqueira de Sousa Fonseca e tem a colaboração de três 

professores, sendo um do Departamento de Ciências Sociais e Política, outro do 

Departamento de Comunicação Social e outro do Departamento de Educação da 

UERN, além de três alunos de graduação.  
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8.3.1.2 Abrindo caminhos para a Universidade 

 

Busca colaborar na ampliação dos conhecimentos da juventude de Campo 

Grande/RN com vistas ao acesso ao ensino superior público. O primeiro ano foi em 

2008, contemplando 85 jovens e em dois anos alcançou uma aprovação de 65 

jovens em processos seletivos no Estado. Como procedimento metodológico, 

envolvem-se alunos de licenciaturas para as aulas por área de conhecimentos, 

profissionais das escolas públicas da cidade, profissionais liberais, professores de 

graduação e pós-graduação da UERN, na realização de palestras, projeção de 

filmes, vivência em atividades sociais, visitas orientadas as universidades, minicurso 

sobre o ato de estudar, testes vocacionais, simulados. Está organizado conforme as 

seguintes estratégias de ação: Primeiro módulo: Desvendando as vocações e 

segundo módulo: Aprofundamento dos saberes por área de conhecimentos. Ao final 

de cada um dos módulos é realizada uma avaliação para dar prosseguimento às 

demais ações e reafirmar os compromissos das instituições parceiras no intuito de 

efetivar o objetivo proposto de colaborar para a ascensão social do jovem pelo 

caminho da educação. O município localiza-se na área de abrangência de ações do 

Território da Cidadania na região do Sertão Apodi/RN, programa que busca a 

redução das desigualdades sociais no meio rural, contemplando aspectos da 

educação, cultura e cidadania dos sujeitos. Esta ação extensionista insere-se no 

conjunto de atividades do Grupo de Pesquisa do Pensamento Complexo 

(GECOM/UERN), institucionalizado na UERN em 2009, que alia a perspectiva de 

ensino, pesquisa e extensão na formação universitária dos alunos graduandos de 

várias áreas do conhecimento em diálogo com os setores externos a academia. 

Abrange de igual modo, os objetivos delimitados no projeto de pesquisa denominado 

“Participação e controle social: desconstruindo a inferioridade dos sujeitos do campo 

no Território do Sertão Apodi/RN (edital CNPq no. 02/2009), desenvolvido no âmbito 

da Base de Pesquisa Cultura, Política e Educação na UFRN. Foi coordenado pela 

Profa. Dra. Geovânia da Silva Toscano. 
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8.3.1.3 Contornos do saber 

 

Desenvolvido em 2011 e 2012, o projeto utilizou o gênero audiovisual 

documental como recurso para estender a reflexão teórica realizada no Grupo de 

Pesquisa do Pensamento Complexo de forma a propiciar uma compreensão 

aprofundada dos temas abordados e de ampliar o universo cultural de alunos do 

ensino superior. São registros audiovisuais que utilizam a linguagem poética como 

forma de definir a vida e o saber, e experimentar de modo intenso o pulsar da vida 

de pessoas que deram sentido diferencial à sua própria existência e, por amplitude, 

à da coletividade. O projeto, coordenado pela Profa. Dra. Karlla Christine Araújo 

Souza, contou com a participação de alunos, de professores de Grupo de Pesquisa 

do Pensamento Complexo e também de professores convidados para debater os 

filmes exibidos.  Ao todo, foram 04 (quatro) professores convidados e outros 06 

(seis) professores que participaram do debate. O público estimou-se em 30 (trinta) 

alunos, a somar com 03 (três) bolsistas voluntários. 

 

 

8.3.1.4 Ciência para Todos no Semiárido Potiguar 

 

O projeto Ciência para Todos no Semiárido Potiguar foi coordenado na 

primeira edição pela Profa. Celicina Maria da Silveira Borges Azevedo (UFERSA, 

Ph.D, Engenharia de Pesca), e na segunda e terceira, pelo Prof. Felipe de Azevedo 

Silva Ribeiro (UFERSA, Dr., Engenharia de Pesca), tendo o Prof. Aécio Cândido de 

Sousa (UERN, Ph.D, Ciências Sociais) como vice-coordenador. O projeto vem 

sendo realizado desde 2011, com apoio do CNPq e parceria com a Secretaria 

Estadual de Educação. Ele consiste na organização de feiras de ciência nas escolas 

de Ensino Médio de 6 Diretorias Regionais de Educação: as DIREDs de Mossoró, 

Apodi, Umarizal, Pau dos Ferros, Assu e Angicos. Trata-se de um projeto financiado 

pelo CNPq, reunindo a UFERSA, a UERN e a Secretaria Estadual de Educação, 

através das DIREDs citadas. Em 2011, seu primeiro ano, o projeto atingiu 49  

municípios e 77 escolas. Em 2012, o projeto incorporou mais duas DIRDEs, a de 

Angicos e a de Assu, envolvendo, no total, mais de 90 escolas e 66 municípios. 
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O Ciência para Todos... se insere na política nacional de estímulo à iniciação 

científica no ensino pré-universitário. Compreende-se que a formação de cientistas, 

a exemplo de outras profissões que lidam muito diretamente com a criatividade, 

deve começar muito cedo, a fim de não desperdiçar talentos. Fazem parte dessa 

iniciação a familiaridade com o método científico e o desenvolvimento da curiosidade 

aplicada à compreensão de fenômenos naturais e sociais. O Projeto tem, pois, o 

objetivo de despertar nos alunos do Ensino Médio de nossa região a curiosidade 

científica, a vontade de explicar fenômenos da natureza e da sociedade.  

Desse modo, eles são incentivados a elaborarem trabalhos de pesquisa, os 

quais serão desenvolvidos por três alunos sob a orientação de um professor. Os 

trabalhos se destinam à apresentação na Feira da Escola, na Feira Regional, 

realizada na sede da respectiva DIRED, e na Feira Estadual, realizada em Mossoró. 

Os 6 melhores trabalhos seguem para a Feira Nacional de Ciência e Engenharia - 

FEBRACE. 

Na edição de 2011, a participação dos alunos no projeto foi bastante 

satisfatória e o desempenho deles foi mais do que animador. Em todas as DIREDs 

foram realizadas as feiras regionais. A Feira Estadual, realizada em Mossoró, contou 

com a exposição de mais de 100 trabalhos. A equipe de alunos, professores e 

gestores que participaram da FEBRACE recebeu muitos destaques. O professor 

José Everton Pinheiro, da E.E. 11 de Agosto, de Umarizal, ficou entre os 10 

melhores professores-orientadores do Brasil, e o projeto recebeu convite para ser 

apresentado no Equador. O projeto “Energia solar: uma alternativa sustentável para 

promover economia”, apresentado por alunos da cidade de Dr. Severiano, foi 

distinguido pela UNESCO com convite e apoio para ser mostrado na Rio + 20. No 

Equador, o grupo de alunos (três) de Umarizal teve seu trabalho premiado como o 

melhor projeto da amostra internacional e recebeu um prêmio em dólares 

americanos.  

Na área de Ciências Sociais, um destaque foi o trabalho Análise social 

sobre a gravidez precoce na Maísa, da Escola Estadual Gilberto Rola, na zona 

rural de Mossoró, orientado pela professora Renata Marques Costa, da disciplina 

Sociologia. 
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Para se chegar à organização das feiras, o projeto adota a seguinte 

metodologia: realização de duas oficinas de capacitação de professores para 

elaboração de projetos de pesquisa, reuniões de divulgação e sensibilização nas 

escolas, frequentes reuniões com as equipes pedagógicas das DIREDs, além de 

muitos contatos virtuais com professores-orientadores e da elaboração de uma 

página eletrônica com todo o material didático usado nas oficinas, com sistema de 

inscrições on-line, etc. Na primeira edição, em 2011, a palestra de divulgação para 

os alunos, versando sobre o método científico, a formação de um cientista e a 

importância de uma feira de ciências, foi proferida em cada uma das 77 escolas 

abraçadas pelo projeto, para representantes de turmas, que assumiram o 

compromisso de repassar para seus colegas o assunto tratado. Em 2012, de forma 

direta, foram visitadas todas as escolas das DIREDs de Angicos e de Assu. O 

conteúdo da palestra, de forma resumida, foi transformado em vídeo para divulgação 

do projeto nas escolas. 

Em março de 2013 oito projetos foram apresentados na 11ª. Febrace - Feira 

Brasileira de Ciências e Engenharia, realizada na Escola Politécnica da USP, em 

São Paulo. No total foram 23 alunos de Ensino Médio, de Mossoró, Umarizal, Apodi, 

Tibau, Paraú e Luis Gomes, selecionados entre 1.898 trabalhos submetidos. E em 

agosto dois projetos, O uso da raspa da casca do juazeiro no tratamento dentário e 

Análise empírica da diminuição do nível de poluição da água com a técnica de 

eletrofloculação, através de vagas oferecidas pela Rede Programa Olimpíadas do 

Conhecimento (REDE POC), foram apresentados no LIYSF - London International 

Youth Science Forum (www.liysf.org.uk), no Imperial College, em Londres.  

A III Feira de Ciência do Semiárido Potiguar, ocorreu em outubro de 2013, em 

Mossoró e contou com mais de 200 trabalhos. 

 

 

8.3.1.5 História e Cultura Afro-brasileira na Escola - Lei 10.639/2003 

 

O projeto iniciou-se em 2012 e tem os seguintes objetivos: qualificar 

professores do ensino fundamental sobre a História e a Cultura Afro-brasileira, 

ajudando na implementação da Lei 10.639/2003 nas escolas públicas da rede 

http://www.liysf.org.uk/
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municipal de ensino da cidade de Areia Branca; possibilitar conhecimentos teórico-

metodológicos para os professores, que os ajudem a aplicar na sala de aula o 

“Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana”; promover uma consciência 

crítica nesses educadores referente à temática e a discussão das relações étnico-

raciais na escola; incentivar orientações didático-pedagógicas que ajudem a 

combater o preconceito racial na escola; e trabalhar com os professores 

metodologias e práticas pedagógicas que valorizem a cultura afro-brasileira. A meta 

é capacitar professores para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 

nas escolas da rede pública municipal de Areia Branca, ajudando na implementação 

da Lei 10.639/2003 na escola e conscientização os profissionais da educação sobre 

a importância de trabalhar a cultura afro-brasileira, bem como da discussão das 

relações étnico-raciais na escola. Coordenado pela Profa. Dra. Eliane Anselmo da 

Silva, é uma atividade do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros, e tem como equipe de 

trabalho três professores do Departamento de Ciências Sociais e Política e sete 

alunos de graduação. Conta com a parceira da Prefeitura Municipal de Areia Branca. 

 

 

8.3.1.6 Memória, cultura e identidade: a educação para as relações étnico-
raciais nas escolas quilombolas do Rio Grande do Norte 

 

O projeto de extensão decorre de um conjunto de ações extensionista já 

desenvolvidas no âmbito da UERN, especialmente no que se refere à questão da 

igualdade racial que propiciou a criação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros 

(NEAB). Constitui uma tentativa de reestabelecer práticas de pesquisa e extensão 

na área da promoção da igualdade racial e combate ao racismo e a discriminação, 

visando à inclusão social de populações historicamente destituídas do acesso à 

educação formal. O NEAB, que já implementou ações de extensão no contexto dos 

alunos negros que ingressaram na UERN, atuará em comunidades quilombolas da 

região oeste potiguar, entendendo que estas carecem de ações mais efetivas que 

reforcem não apenas a educação formal, mas, sobretudo, busque valorizar as 

elaborações nativas focando outros saberes, outras formas de ensinar e modos de 

transmissão de conhecimento, os quais serão acessados por meio da observação, 
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do registro de memória, cultura e identidade. Espera-se o envolvimento e a 

contribuição de alunos de graduação da UERN, professores universitários e aqueles 

que atuam junto aos quilombolas, assim como técnicos e a comunidade escolar no 

desenvolvimento de ações, e, por conseguinte, na consolidação do ensino para as 

relações étnico-raciais. Partindo da discussão do projeto pedagógico das escolas 

que possuem quilombolas em seu quadro discente, pretende-se executar a 

formação continuada de professores, para, à luz das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História 

e Cultura Afro-Brasileira e Africana, assumirem práticas pedagógicas que 

desconstruam os preconceitos e o racismo reproduzidos no cotidiano escolar. Ao 

mesmo tempo, possibilitará um debate na UERN sobre a implementação da Lei 

10.639/03, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir 

no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e 

Cultura Afro-Brasileira” e da resolução 01 de 17 de junho de 2004 (CNE/MEC) que 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Um dos 

focos do debate proposto reside na importância daqueles instrumentos legais na 

flexibilização do ensino de graduação a partir da inclusão das temáticas propostas 

nos projetos pedagógicos, sobretudo, das licenciaturas, além de valorizar a pesquisa 

com populações quilombolas, com ênfase na educação quilombola. O projeto, que 

teve início em 2012 e será concluído em 2013, é coordenado pelo Prof. Dr. José 

Glebson Vieira e desenvolvido por uma equipe constituída por quatro professores, 

cinco alunos da graduação e uma aluna do mestrado de Ciências Sociais e 

Humanas e foi contemplado com financiamento pelo Edital Nº 04 - PROGRAMA DE 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (PROEXT) 2011 – MEC/SESu, com recursos na 

ordem de R$ 50.000,00.  

 

 

8.3.2 Resultados  

 

Os grupos de pesquisas, o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e os projetos 

de pesquisa e extensão por eles desenvolvidos têm realimentado teórica e 

praticamente o curso em suas duas modalidades (Licenciatura e Bacharelado), 
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possibilitando aos alunos um contato direto com a realidade, com os problemas que 

desafiam a intelectualidade e as ações imediatas. As atividades de pesquisas e de 

extensão vêm construindo e afinando as linhas de pesquisas e de atuação do 

Departamento e culminou na elaboração do projeto e aprovação do Programa de 

Pós-Graduação (Mestrado) em Ciências Sociais e Humanas (PPGCISH) na 

Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais (FAFIC), cuja área de concentração é 

Sujeito, Saberes e Práticas Cotidianas.  

Consentâneo com o PPC do Bacharelado em Ciências Sociais, o Mestrado 

Interdisciplinar em Ciências Sociais e Humanas enfatiza os aspectos da formação 

social, cultural, educacional e política dos sujeitos, os diferentes saberes que tecem 

em suas práticas cotidianas, em ambientes institucionais e não-institucionais, ou 

seja, nas distintas realidades que constituem um campo de reflexão acerca da 

formação humana, profissional e a construção dos saberes nas Ciências Sociais. 

Em sua constituição, o PPGCISH conta com a efetiva participação de 

professores do Departamento de Ciências Sociais e Política no seu quadro docente 

permanente, os quais procuram dar continuidade aos projetos realizados na 

graduação e ampliarem as possibilidades de o aluno bacharel em Ciências Sociais 

tornar-se um aluno de pós-graduação na mesma faculdade em que concluiu seu 

curso de graduação. Oferta impreterível mediante realidade regional, onde grande 

número de bacharéis ou já exerce a profissão e precisa continuar em sua região, ou 

carece de formação continuada, a fim de colaborar com o avanço na qualidade de 

ensino e pesquisa em sua própria região.  

 

 

8.4. GESTÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO  

 

Na esfera da pós-graduação o DCSP tem se destacado na oferta de vários 

cursos de pós-graduação lato sensu, constituindo-se em experiências significativas 

em áreas bastante específicas das Ciências Sociais.  

Os primeiros cursos de Pós-graduação foram realizados ainda na década de 

1970. No ano de 1978 foi implantado o curso de Especialização em Sociologia – 
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MEC/DAU/CAPES/FURRN, concluído em 1979, ministrado por professores de 

outras instituições. Foi neste curso que boa parte dos professores do DCSP 

obtiveram sua titulação de especialista, que até a década de 1980 era a titulação 

máxima dos professores do curso. O trabalho da professora Helenita Castro Soares 

(1995), intitulado Bio-Bibliografia dos Docentes do Departamento de Ciências 

Sociais FAFIC/URRN, faz referência ainda a um curso de Especialização em 

Estudos Sociais, concluído em 1976. Entretanto não há uma referência direta ao 

DCSP. 

Com a estadualização da antiga FURRN, em 1987, e a realização dos 

primeiros concursos públicos para professores, o DCSP começa a receber os 

primeiros professores com titulação de mestre. No início da década de 1990 foi 

implantado o Curso de Especialização em Antropologia Cultural, coordenado pela 

professora Maurina Sampaio de Sousa. Este curso, que teve quatro edições, sendo 

ofertado até 1995, teve como principal objetivo capacitar tanto os docentes do 

ensino superior quanto os egressos dos cursos de Ciências Sociais e História, 

buscando, com isso, desenvolver a pesquisa antropológica na UERN e aprofundar a 

formação teórico-metodológica na referida área.  

O DCSP voltou a oferecer um curso de pós-graduação em 1998, por iniciativa 

do professor Edmilson Lopes Júnior, através de um projeto financiado pela 

Fundação McCartur. Trata-se do Curso de Especialização em Pluralidade Cultural e 

Orientação Sexual. Este curso teve três edições, deixando de ser ofertado após o 

encerramento do referido Projeto de Pesquisa. 

O curso teve como objetivos: requalificar docentes das redes pública e 

privada de ensino básico, capacitando-os para implementar, na sua prática 

cotidiana, algumas das principais temáticas transversais incorporadas pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s); socializar informações e métodos de 

estudo e trabalho a fim de contribuir para o exercício de uma cidadania, alicerçada 

no respeito à diferença e à pluralidade cultural; contribuir para a formação, 

capacitando os profissionais enquanto multiplicadores da defesa dos direitos 

reprodutivos e dos direitos sexuais, bem como dos valores de uma democratização 

das relações de gênero.  
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Uma outra experiência de pós-graduação lato sensu no DCSP ocorreu na 

área de Segurança Pública. No período de 1999 a 2001, o DCSP firmou convênio 

com a Academia de Polícia Militar do Rio Grande do Norte “Cel. Milton Freire de 

Andrade”, em colaboração com o Departamento de Direito da UERN, para a 

realização do curso de Especialização em Segurança Pública, que objetivou atender 

uma demanda específica da Polícia Militar em graduar seu quadro de oficiais.  

Diante da repercussão positiva do curso, e dado o interesse do corpo docente 

em aprofundar a discussão sobre segurança pública e em apostar na qualificação 

dos profissionais nesta área, o DCSP submeteu uma proposta de Especialização em 

Segurança Pública e Cidadania à Secretaria Nacional de Segurança Pública 

(SENASP) do Ministério da Justiça.  

A proposta de curso enviada pelo DCSP foi aprovada. Foram realizadas duas 

edições do curso: em 2007 e 2008. No ano de 2012, a mesma proposta foi mais uma 

vez submetida e aprovada pela SENASP. O curso foi iniciado em abril de 2013. Em 

todas as edições, a especialização possibilitou à universidade cumprir a sua missão 

de educar os operadores de segurança pública da região para as mudanças e 

desafios que ocorrem em seu cotidiano de trabalho.  

Ao correlacionar segurança e cidadania o curso tem como intenção qualificar 

os profissionais de segurança pública do Rio Grande do Norte numa perspectiva 

humanista, democrática e multidisciplinar, valendo-se do olhar sociológico, 

antropológico, histórico e filosófico, de forma a instituir uma visão que aponte um 

novo comportamento do policial voltado para uma sociedade de direitos ampliados 

pela democracia que se consolida. O curso tem contribuído para a reflexão sobre as 

possibilidades de gerenciamento e controle dos conflitos sociais que envolvem a 

polícia e os cidadãos e que ameaçam o respeito aos direitos humanos. 

O curso oferece uma estrutura curricular destinada a motivar a capacidade 

analítica dos desafios do trabalho no cotidiano urbano e as formas de 

relacionamento de situações de tensões e conflitos com grupos sociais 

marginalizados. A proposta consiste, então, em incentivar a leitura e o diálogo 

através da pesquisa de fenômenos que afetam o funcionamento dos sistemas de 

segurança publica local e das fragilidades que apresenta para um tratamento mais 

efetivo dos direitos humanos. 
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O curso mantém uma profunda sintonia com as políticas de segurança pública 

voltadas ao desenvolvimento de ações formativas, visando a qualificação, 

valorização e aprimoramento dos operadores diretos de segurança pública: policiais 

estaduais, civis e militares, bombeiros, policiais federais, rodoviários federais e 

guardas municipais. As ações formativas estão pautadas na relação educação e 

direitos humanos e segurança pública e cidadania.  

A proposta de Especialização em Segurança Pública e Cidadania da UERN 

insere-se, portanto, no conjunto de ações financiadas pela Rede Nacional de Altos 

Estudos em Segurança Pública (RENAESP) e atende a uma diretriz do Ministério da 

Justiça, através da SENASP, expressa em edital para seleção de projetos visando 

qualificar quadros do aparelho policial e da Justiça, assim circunscrevendo suas 

áreas temáticas em torno da: 1) Valorização e formação profissional; 2) Segurança 

pública e direitos humanos; 3) Segurança pública e diversidade, e 4) Gestão do 

conhecimento e de informações sobre violência e criminalidade. Neste sentido, o 

Ministério elaborou uma matriz curricular nacional, objetivando instituir uma nova 

cultura de segurança pública e que tem servido de base ao diálogo com as 

universidades. 

 

 

8.4.1 Pós-Graduação stricto sensu 

 

No tocante à pós-graduação stricto sensu, alguns professores do DCSP 

estiveram envolvidos, no início dos anos 2000, com o Mestrado em Desenvolvido e 

Meio Ambiente, filiado à rede PRODEMA (Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente) que à época reunia oito universidades 

nordestinas. O Curso da UERN funcionou de 1996 a 2004, quando foi 

descredenciado pela CAPES. Durante todo esse tempo, foi o único curso de 

mestrado da Instituição. Os professores do DCSP Aécio Cândido de Sousa, 

Edmilson Lopes Júnior e João Bosco Araújo atuaram durante mais de 4 anos no 

Programa, ministrando disciplinas e orientando várias dissertações, chegando o 

professor Edmilson Lopes a ser seu coordenador. Inicialmente, a saída da UERN 

dos professores Edmilson e João Bosco, e posteriormente, o descredenciamento do 
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curso afetaram sem dúvida a incorporação dessa experiência a projetos futuros de 

desenvolvimento da pós-graduação no DCSP. De todo modo, ficou a experiência, 

partilhada com outros membros do DCSP que vieram a se doutorar posteriormente e 

a alimentar o projeto de um mestrado próprio, de preencher o APCN, de lidar com a 

avaliação da CAPES e de outras vivências úteis à gestão da pós-graduação stricto 

sensu. 

Em 2012, a criação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e 

Humanas (PPGCISH), no âmbito da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais 

(FAFIC), reflete as experiências acumuladas de docentes desta Unidade 

Administrativa, por meio dos cursos de especialização já realizados sob a 

responsabilidade dos Departamentos Acadêmicos, como no caso do DCSP, que têm 

se destacado na formação profissional em nível de pós-graduação latu sensu nas 

áreas da educação básica e do ensino superior, bem como da segurança pública e 

cidadania, como também em projetos institucionais de educação tutorial, de iniciação 

à docência, iniciação científica, dentre outros.  

O mestrado em Ciências Sociais e Humanas conta atualmente com 12  

docentes permanentes, dentre os quais, 4 integram o quadro do DCSP. O curso 

congrega pesquisas em torno das questões que envolvem o sujeito, os diferentes 

tipos de saberes e subjetividades que tecem as práticas cotidianas nas distintas 

realidades sociais, em ambientes institucionais ou não institucionais, que permeiam 

a construção da vida em coletividade. A área de concentração é “Sujeitos, Saberes e 

Práticas Cotidianas”.  

O curso está organizado em duas linhas de pesquisa: “Linguagens, Memória 

e Produção de Saberes” e “Cotidiano, Identidades e Subjetividades”. A primeira 

agrupa reflexões sobre as diferentes linguagens veiculadas em múltiplos meios e 

materiais, tais como as tecnologias de comunicação e a mídia, bem como sobre a 

conjunção entre linguagem, conhecimento e poder. A segunda linha de pesquisa 

aglutina estudos acerca das experiências e práticas sociais cotidianas que envolvem 

construções de coletividades, elaborações culturais e simbólicas concernentes à 

produção diferencial e subjetiva e a enunciação de processos identitários de grupos 

e indivíduos, levando em conta os aspectos étnicos, raciais e de gênero, dentre 

outros, além de análises sobre os processos de formação e expressão de 

subjetividades, percepções, afetos, pensamentos em meio às formações culturais e 
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sociais, também a produção e transmissão de conhecimentos e saberes e modos de 

fazer, conceber e representar temporalidades e espacialidades de populações e/ou 

grupos sociais e culturalmente diferenciados.  

O Mestrado em Ciências Sociais e Humanas atende a uma demanda regional 

significativa, sobretudo, dos egressos dos cursos de Ciências Humanas e Sociais da 

UERN e de outras IES, como também de universidades privadas. O curso permitirá 

a formação de recursos humanos para a melhoria da qualidade de ensino e a 

fixação de doutores no âmbito da UERN. Há um consenso no Brasil de que a 

produção de conhecimento está atrelada aos programas de pós-graduação. É essa 

a aposta do curso. 

 

 

8.5 NECESSIDADES QUE PRECISAM SER EQUACIONADAS PARA A 
VIABILIZAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE CIÊNCIAS 
SOCIAIS - BACHARELADO  

 

8.5.1 Atividades científico pedagógicas complementares 

 

 Para a realização das atividades científico pedagógicas complementares, faz-

se necessário o investimento tanto em infraestrutura como na viabilização de 

programas de iniciação científica (além do PETCIS), programa de monitoria, bem 

como a publicação de textos produzidos pelos professores e alunos. Por outro lado, 

a UERN precisa consolidar a pesquisa de seus profissionais, fazendo, para isso, 

investimentos com recursos próprios e estimulando a participação dos docentes em 

editais de agências de fomento. Estes programas são imprescindíveis para a 

institucionalização das Ciências Sociais no âmbito da UERN com a criação de uma 

cultura acadêmica.   
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8.5.2 Política de pesquisa e extensão 

 

A política de pesquisa e extensão para ter viabilidade e ancorar tanto os 

objetivos que norteiam o Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Ciências 

Sociais quanto à consolidação de uma vida/cultura acadêmica no âmbito das 

Ciências Humanas. Para a viabilização da pesquisa faz-se necessário: a) a 

consolidação da pós-graduação, o que implica a necessidade de investimentos que 

objetivem a política de iniciação científica, de monitoria e de publicação dos 

trabalhos científicos de professores e alunos; b) sem prejuízo de viabilizar o acesso 

as fontes de financiamento, a UERN precisa criar um fundo de pesquisa que destine 

determinados montantes por área de conhecimento que impulsione os projetos de 

pesquisa dos professores do departamento; c) uma política consequente e com 

critérios objetivos de definição do regime de trabalho dos docentes e pesquisadores; 

d) o reconhecimento de que pesquisa não se improvisa e demanda tempo de 

maturação e execução, fazendo-se necessário a legalização - no PIT - da destinação 

de tempo para estudo, produção de artigos e textos e da pesquisa dos docentes. 

Quanto à extensão é urgente a redefinição da compreensão que tem 

prevalecido no âmbito da UERN, a qual esta é pensada e executada pela Pró-

Reitoria de Extensão, quase sempre sem continuidade, com graus variados de 

improvisações e centralizadas sem levar em consideração as especificidades 

extensionistas das diversas áreas de conhecimento. Portanto, faz-se necessário que 

cada departamento elabore e execute sua política de extensão que deve ser 

articulada com a totalidade de seu projeto pedagógico. Isto implica também em 

viabilização de recursos financeiros que possam concretizar a política de extensão 

de cada departamento. 

 

 

8.5.3 Corpo docente 

 

Não obstante os avanços registrados em relação ao corpo docente do curso 

de Ciências Sociais nos últimos anos, tanto em relação à qualificação como o que 

diz respeito à contratação de novos professores, especialmente, da área de ensino 
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de Sociologia, para a viabilização dos objetivos do projeto pedagógico do curso de 

Ciências Sociais e consolidação de um fazer acadêmico no âmbito da UERN, faz-se 

necessário a contratação de professores habilitados em subáreas específicas das 

Ciências Sociais. Em vista disto, algumas áreas, necessárias a uma maior dinâmica 

do curso, ficam estagnadas. É necessário, portanto, que nos próximos concursos as 

vagas não sejam abertas apenas para as áreas já tradicionais (Antropologia, Ciência 

Política e Sociologia), mas também para a de Sociologia do Desenvolvimento, em 

vistas de reforçar a oferta de disciplinas, eventos e outras atividades acadêmicas 

ligadas ao desenvolvimento regional, ao planejamento estatal  e à avaliação de  

políticas públicas para este setor.  

Embora a carga horária dedicada ao ensino de graduação seja alta, as 

atividades de pesquisa e de pós-graduação vêm sendo ampliadas continuamente no 

Departamento de Ciências Sociais e Política, pela criação de grupos de pesquisas, 

pelo desenvolvimento de pesquisas, projetos de extensão e o curso de mestrado 

interdisciplinar em Ciências Sociais e Humanas. 

 

 

8.5.4 Política de qualificação do corpo docente, carreira e remuneração 

 

O Departamento de Ciências Sociais e Política tem mantido uma política de 

qualificação bastante significativa nos últimos anos. Trata-se de uma política 

institucional que tem demonstrado eficácia na formação e qualificação do corpo 

docente. Se esta qualificação foi realizada um pouco intuitivamente, no sentido de 

que não se orientou por objetivos claramente delineados em relação às áreas 

temáticas que interessariam ao projeto pedagógico do curso (o que seria impossível 

visto que este projeto não estava claramente formulado), seu resultado foi 

extremamente positivo e os professores que se titularam neste período não fugiram 

das subáreas das Ciências Sociais. 

Quanto à carreira do corpo docente, esta obedece à carreira docente no 

âmbito da UERN. Herdou-se de uma situação passada algumas distorções que se 

poderia mencionar entre elas: a) a não correspondência entre a titulação e a 

categoria funcional, implicando no fato de termos professores titulares ou adjuntos 
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sem mestrado ou doutorado e professores com mestrado assistentes; b) a 

possibilidade de ascensão funcional de uma categoria para outra por tempo, sem 

exigência de titulação e/ou produtividade acadêmica e científica. 

No tocante a remuneração do corpo docente, temos os seguintes pontos de 

estrangulamento, o que pode implicar em perda de profissionais qualificados por 

parte da UERN, em geral, e do departamento de Ciências Socais, em particular: a) 

um desnível salarial entre professores sem titulação mais com ascensão funcional 

por tempo de serviço o que cria distorções e não incentiva tanto a qualificação 

quanto a permanência do profissional qualificado; b) se de uma forma geral o salário 

docente no âmbito da UERN está defasado, mesmo em relação ao baixo salário das 

instituições federais de ensino, no âmbito do departamento isto se expressa pela 

baixa remuneração dos professores com titulação de doutor, implicando na 

possibilidade destes profissionais serem atraídos por outras instituições públicas 

e/ou privadas que os remunerem melhor; c) mesmo não se relacionando diretamente 

a remuneração do corpo docente, mas se incluído nas condições de trabalho, os 

professores do departamento não dispõem de salas para o trabalho de orientação e 

estudos, o que dificulta a existência de uma vida acadêmica cotidiana. 

 

 

8.5.5 Adequação do corpo discente à nova estrutura curricular e equivalência 
de créditos e componentes curriculares 

 

A elaboração deste projeto pedagógico implicou na reformulação da grade 

curricular, desencadeando a necessidade de um período de adequação do corpo 

discente à nova estrutura curricular, portanto, um período de transição aos alunos 

que ingressaram na turma de 2005. Passado o período de transição, alguns alunos 

que ingressaram na matriz de 1998 não conseguiram concluir o curso. Podemos 

aludir algumas razões: trancamentos voluntários e compulsórios, desistência e 

reprovação dos componentes curriculares. Diante do acúmulo de componentes 

curriculares não cursados e da necessidade de agilizar a conclusão do curso, os 

alunos fizeram a migração curricular para a matriz de 2006. Assim, todos os alunos 

do curso estão numa única matriz curricular, a de 2006.  
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A revisão do PPC, realizada em 2012, não implicou em mudanças de matriz 

curricular. Apenas ocorreu a substituição de um componente curricular obrigatório, 

Pesquisa Educacional, por Métodos e Técnicas de Pesquisa Social II, os quais são 

equivalentes, e, portanto, não alterará a validação dos créditos dos discentes que já 

cursaram o primeiro componente curricular. Outras mudanças presentes nesse 

documento compreendem alterações na nomenclatura de componentes curriculares, 

como consta no Anexo IV, bem como a inclusão de componentes curriculares de 

caráter optativo que têm a pretensão de ampliar o número de tais componentes para 

a escolha dos alunos.  

O Departamento propõe também, neste momento, a retirada da disciplina 

Laboratório de Ensino em Ciências Sociais I da matriz curricular do Bacharelado, 

onde aparece como disciplina optativa 

 

 

8.5.6 Da gestão interna 

 

No âmbito do Departamento, é necessário, mais que nunca, ter em conta a 

importância da elaboração de um planejamento anual, detalhando as ações a serem 

realizadas, assim como a ação coordenadora da Chefia. O planejamento da Aula 

Inaugural anual, da Recepção aos Calouros e da Semana Pedagógica, com a 

antecedência necessária e com o conteúdo previsto neste PPC, é fundamental. 

Ao convidar pesquisadores atuantes para proferir a aula inaugural, o 

Departamento se mantém e mantém os alunos dos cursos conectados às 

discussões mais atuais nas áreas das Ciências Sociais e Humanas. Por outro lado, o 

acaso geográfico que coloca Mossoró a meio caminho de dois centros de produção 

intelectual, Natal e Fortaleza, faz com que esta atividade possa ser realizada sem 

grandes custos. De todo modo, como há custos, eles precisam ser previstos a cada 

ano. A associação ao Mestrado em Ciências Sociais e Humanas pode facilitar a 

realização da atividade. 

O conhecimento, em detalhes, deste PPC, por todos os professores do 

Departamento, e a atuação da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do 
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Curso são fundamentais ao êxito deste planejamento pedagógico. Desse modo, 

cabe aproveitar muito bem, a cada início de semestre, a Semana Pedagógica, e 

outros momentos especiais, para que se conheça a fundo as perspectivas 

filosóficas, as diretrizes e os procedimentos operacionais que compõem esta peça 

de planejamento.  
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9. RECURSOS HUMANOS DISPONÍVEIS 
 

9.1 CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

A secretaria do Departamento de Ciências Sociais e Política (DCSP) funciona 

durante os turnos matutino e noturno. Conta com 2 técnicos administrativos, sendo 

um de nível superior (TNS) e outro de nível médio (TNM). Ambos atendem às 

diferentes solicitações referentes às atividades do curso, como matrícula em 

componentes curriculares, digitação, arquivamento e encaminhamento de 

documentos etc. 

 

Quadro 9.1: Relação nominal dos técnicos-administrativos lotados no Departamento de 
Ciências Sociais e Política, com respectiva função e regime de trabalho. 

NOME FUNÇÃO REGIME DE TRABALHO CATEGORIA 

Francisca Sousa da Silva TNS 30 horas NSC - 1 

Samuel Medley Bezerra 
Teixeira 

TNM 40 horas NIA - 3 

 

 

9.2 CORPO DOCENTE 

 

O corpo docente do curso de Ciências Sociais tem como base os 

professores lotados no Departamento de Ciências Sociais e Política, com formação 

em Ciências Sociais. Além disso, incorpora professores de outros departamentos da 

UERN, responsáveis por componentes curriculares das áreas e subáreas das 

Ciências Humanas, conexas ou complementares às Ciências Sociais. 

O corpo docente tem passado por um processo de qualificação profissional, 

expresso pela política de capacitação em curso e do ingresso de professores 

concursados com a titulação mínima de mestre. 

As áreas de estudo e pesquisa do Departamento de Ciências Sociais e 

Política abarcam um leque temático amplo suficiente para garantir a 

multidisciplinaridade do curso de Ciências Sociais. Destacam-se as seguintes áreas 

de concentração: 
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 Antropologia das Populações Afro-Brasileiras 

 Antropologia dos Sistemas Complexos 

 Antropologia Política 

 Cultura Política e Poder Local 

 Cultura Popular e Literatura 

 Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente 

 Eleições e Partidos Políticos 

 Ensino de Sociologia e Desempenho Profissional das Ciências Sociais 

 Estudos dos Conflitos Sociais e da Violência 

 Etnografia dos Grupos Urbanos 

 Etnologia Indígena 

 Gestão das Cidades e Políticas Públicas no Brasil 

 Juventude, Participação e Cidadania 

 Política e Segurança 

 Sociologia do Consumo 

 Sociologia Rural 

 Sociologia Urbana 

 

Os dois quadros abaixo descrevem a titulação do corpo docente e o regime 

de trabalho. 

Quadro 9.2: Titulação do Corpo Docente do Departamento de Ciências Sociais e Política  

TITULAÇÃO Nº. DE 

DOCENTES 
% DE DOCENTES NA ÁREA DO 

CURSO 
% NA ÁREA DO CURSO 

Especialização 01 5 01    100 

Mestrado 11* 55 11    100 

Doutorado 08 40 08    100 

TOTAL 20 100 20    100 

* Destes, 5 estão cursando doutorado, sendo 04 liberados integralmente e 01 sem liberação. 

 

Quadro 9.3: Regime de Trabalho dos Docentes do DCSP   

REGIME Nº. DE DOCENTES % DE DOCENTES 

40 h/a com dedicação exclusiva 05 25 

40h/a - tempo integral 15 75 

TOTAL 20 100 

 

No quadro abaixo temos a relação nominal dos professores lotados no 

Departamento de Ciências Sociais e Política com a respectiva titulação e o regime 

de trabalho: 
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Quadro 9.4: Professores do DCSP, com respectiva titulação, regime de trabalho e classe 
funcional  

Nº. NOME DO PROFESSOR 
TITULAÇÃO/ 
INSTITUIÇÃO 

REGIME 
DE 

TRABALHO 

CLASSE 

01 Ailton S. de Sousa Fonseca Dr./PUC-SP 40/DE Adjunto IV 

02 Aluízio Lins de Oliveira  Dr./USP 40/DE Adjunto IV 

03 Ana Maria Morais Costa * Ms.UFRN 40/DE Assistente I 

04 Andréa Maria L. da Costa Drª/UFRN 40 horas Assistente I 

05 Elcimar Dantas Pereira Ms./UFPE 40 horas Assistente IV 

06 Eliane Anselmo da Silva Drª/UFPE 40/DE Adjunto I 

07 Francisco Vanderlei Lima Dr./UFPB 40/DE Adjunto IV 

08 Jarileide Cipriano da Silva Ms./UFRN 40 horas Assistente IV 

09 João Freire Rodrigues Dr./U. de Lisboa 40/DE Adjunto IV 

10 José Glebson Vieira Dr./USP 40/DE Adjunto III 

11 José Osimar Gomes de Lima* Ms./UFPB 40 horas Adjunto II 

12 Juarez Antunes de Lima Ms./UFRN 40/DE Adjunto IV 

13 Karlla Christine Araújo Souza Drª/UFPB 40/DE Adjunto I 

14 Lidiane Alves da Cunha* Ms./UFPE 40/DE Assistente I 

15 Maria Cristina Rocha Barreto Drª/UFPB 40/DE Adjunto IV 

16 Maria das Graças Furtado Ms./USP 40/DE Adjunto IV 

17 Paulo Santos Dantas Dr./USP 40 horas Assistente IV 

18 Pedro Arturo Rojas Arenas Ms./UFC 40/DE Assistente II 
* Cursando doutorado 
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10. INFRAESTRUTURA 
 

A infraestrutura do curso de Ciências Sociais conta com um conjunto de 

recursos humanos, didático-pedagógicos e materiais que compreendem: 

 

10.1 Biblioteca 

 

A Biblioteca Central, de uso mais frequente pelos professores e alunos de 

Ciências Sociais, funciona de segunda a sexta-feira, das 7:10 às 21:50 h. Além do 

acervo de livros, ela possui o Setor de Periódicos e Coleção Especial, que conta 

com uma coleção de periódicos científicos e uma coleção especial formada por 

monografias, dissertações e teses apresentadas nos cursos de pós-graduação da 

UERN ou defendidas por seus docentes em outras IES. Além disso, possui também 

um setor de multimeios com terminais de computadores para acesso à internet. 

O SIABI (Sistema de Automação de Bibliotecas) é o sistema informatizado de 

consulta ao acervo e está interligado a outras bibliotecas pertencentes a instituições 

públicas do estado do Rio Grande do Norte. 

A comunidade universitária tem acesso livre ao acervo da biblioteca por meio 

de empréstimos. Os alunos de graduação e funcionários podem dispor de três livros 

por 14 dias, já os professores e alunos de pós-graduação podem dispor da mesma 

quantidade por 21 dias. Além disso, há espaços mobiliados com mesas, cadeiras e 

cabines individuais para consulta e estudo, sem a necessidade de empréstimo. 

A direção do Sistema de Bibliotecas da UERN implementa uma política de 

aquisição de periódicos e de livros. Para a aquisição dos primeiros, é necessário a 

solicitação do chefe do departamento à direção da Biblioteca; para os segundos, é 

necessário a solicitação do professor, através do Portal do Professor, em períodos 

previamente anunciados, e a anuência do chefe do departamento. Todo o processo 

de solicitação, de compra e de incorporação ao acervo pode ser acompanhado pelos 

professores através do Portal UERN. 
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O acervo bibliográfico da área de conhecimento das Ciências Humanas e 

suas tecnologias compreende atualmente os títulos e exemplares descritos nos 

quadro seguinte. 

 

Quadro 10.1: Quantidade de títulos e exemplares da área e sub-áreas das Ciências Sociais 

existentes no Sistema de Bibliotecas UERN 

ÁREA TITULO EXEMPLARES 

ANTROPOLOGIA / SOCIOLOGIA 1060 2494 

ECONOMIA 2269 4728 

EDUCAÇÃO 2094 5387 

ESTATISTICA  43 109 

FILOSOFIA 373 755 

HISTÓRIA  1037 1882 

METODOLOGIA 39 244 

POLÍTICA 926 1803 

RELIGIÃO 394 484 

PERIÓDICOS 220 2388 

TOTAL 8445 20274 

 

O acervo da biblioteca dispõe ainda de um considerável volume de 

dissertações, monografias e teses que se constituem num valioso banco de 

informações e dados a ser explorado pelos alunos do curso de Ciências Sociais. 

 

10.2 Dependências Físicas 

 

Para garantir o funcionamento do Curso de Bacharelado em Ciências Sociais 

e a execução plena do Projeto Pedagógico do Curso, o Departamento de Ciências 

Sociais e Política conta com instalações físicas e equipamentos que visam 

potencializar as ações de ensino, pesquisa e extensão, tanto do corpo docente 

quanto do corpo discente.  

Para as atividades de ensino dispõe-se das seguintes instalações físicas: 

um bloco com sete salas de aula, uma sala para o Programa de Educação Tutorial 
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(PETCIS); uma sala para o Laboratório de Ensino, equipada com 10 computadores 

com acesso à Internet, uma sala de vídeo equipada com recursos multimídia. 

Para as atividades de pesquisa conta-se com 3 salas para funcionamento 

dos grupos de pesquisa e 9 gabinetes para professores, cada um deles equipado 

com mobiliário próprio e aparelho de ar-condicionado. 

Para as atividades de extensão o Departamento dispõe de uma sala para o 

funcionamento do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB). 

As Atividades administrativas são desenvolvidas em três espaços os quais 

abrigam a secretaria do curso, a chefia do Departamento e sala de reuniões do 

Colegiado. 
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11. RESULTADOS ESPERADOS 
 

O arranjo da grade curricular, dado pelo conteúdo de cada componente 

curricular e por seus enfoques, e a gestão departamental, com sua política de 

pesquisa e extensão, entre outros elementos da vida acadêmico-institucional, 

buscam como fim a formação de um bacharel com amplo conhecimento das 

particularidades de sua profissão, isto é, com domínio sobre o conteúdo da área e 

manejo satisfatório das ferramentas específicas da pesquisa e da intervenção social. 

Desse modo, espera-se, como resultado dessa articulação, um bacharel preparado 

para: 

a) conhecer e dominar o processo de pesquisa, caracterizado por variados 

elementos e sequências de passos, o que denota o aprendizado de determinadas 

habilidades, competências e a manipulação de saberes teóricos; 

b) manusear, ainda que em nível de iniciante, os artefatos intelectuais 

necessários ao trabalho de pesquisa, tais como conceitos, categorias e taxonomias; 

c) lidar com a escolha de métodos e com a construção de instrumentos, tais 

como questionários, entrevistas e amostras, entendidos como objetos físicos 

mediadores de objetivos intelectuais;  

d) transitar, com relativa desenvoltura, na esfera da divulgação científica, 

representada pelas reuniões científicas e pela rede de periódicos existentes nas 

muitas áreas das ciências sociais; 

e) compreender e formular intervenções para as múltiplas esferas da vida 

social, tais como a econômica, a política, a jurídica, a moral, a educacional, a 

religiosa, a científica, a sexual, a esportiva, etc. 

Em suma, um profissional mais competente, capaz de compreender os 

grandes conceitos das ciências sociais e de operacioná-los a fim de produzir 

interpretações convincentes e ações ajustadas às interpelações da realidade social. 
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12. ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 

 

Em consonância com os objetivos do Curso de Bacharelado em Ciências 

Sociais - “formar profissionais que, de posse de uma reflexão abrangente, possam 

compreender e explicar fenômenos sociais importantes e contribuir intelectualmente 

para a elaboração de respostas a demandas geradas na atuação das diversas  

instituições públicas, privadas e não-governamentais” -, o empenho dos professores 

com o processo formativo dos alunos prossegue após a conclusão do curso como   

preocupação constante com o desempenho profissional dos egressos, buscando 

acompanhar as formas como eles se enquadram e atuam no mercado de trabalho. 

Pesquisas têm revelado, de forma bastante abrangente no Brasil, que a 

inserção de egressos de cursos de Bacharelado em Ciências Sociais no mercado de 

trabalho não é empresa fácil, uma vez que as Ciências Sociais, como referencial 

formador de profissionais pretensamente críticos, cujos objetos de trabalho em 

muitos aspectos da realidade social estão além da capacidade comum de 

apreensão, de certa forma é “submetido” a estereótipos de discursos 

preconceituosos, ignorantes e deformadores, e, por este viés, de ser um curso 

voltado mais para a carreira acadêmica, fato que gera um certo “desprestígio” social  

frente ao conjunto de outras profissões de nível superior, reconhecidas como 

“rentáveis” no mercado de trabalho, afora ainda ter que lidar com constantes 

invasões do seu espaço de atuação acadêmico-profissional por áreas outras ditas 

afins. 

Concluída a graduação, muitos bacharéis em Ciências Sociais se 

disponibilizam e se preparam para concorrer a uma pós-graduação, com o intuito de 

fortalecer a capacidade de gerar conhecimentos, com perspectivas de ocupar e de 

atuar profissionalmente nos variados campos que o Curso oferece: assessorias, 

consultorias, pesquisa empírica para compreensão e explicação de fenômenos 

sociais de várias complexidades (instituições sociais, modelos culturais e formação 

social, imaginários sociais, alteridades, subjetividades e objetividades sociais), 

pesquisa teórica e bibliográfica (análise de teorias, ideias e autores), pesquisa 

diagnóstica e prospectiva (pesquisa eleitoral, de opinião, censitária, de mercado 

etc.). 
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Por outro lado, o quadro de atuação profissional dos egressos das Ciências 

Sociais não remete apenas aos perfis relacionados acima, pois muitos desses 

egressos querem apenas uma complementação das Ciências Sociais sobre uma 

formação precedente, ou seja, buscam reforçar planos pessoais a partir dos 

conhecimentos que o Curso oferece, em função de adquirir melhor visão e formação 

critica acerca das complexidades que envolvem a realidade social, sem 

necessariamente ter que atuar profissionalmente na área específica.  

Dessa forma, o Departamento de Ciências Sociais e Política, apoiado em seu 

colegiado de professores e técnicos administrativos, tem buscado promover 

incondicionalmente toda ação acadêmica que incida em criar e oferecer 

possibilidades novas de aprimoramento na área de atuação profissional para os 

egressos do Curso de Ciências Sociais/Bacharelado, através da oferta de cursos de 

pós-graduação e de eventos direcionados à área das Ciências Sociais como 

colóquios, palestras, seminários, congressos etc.  

No presente, o Bacharelado em Ciências Sociais abre para seus egressos as 

portas de dois programas de mestrados, sendo um - mais específico - da Faculdade 

de Filosofia e Ciências Sociais/FAFIC, e outro da Faculdade de Educação – FE;  

também as de um programa de especialização, consolidado em parceria entre a 

UERN e o Governo Federal – Secretaria Nacional de Segurança 

Pública/SENASP/Ministério da Justiça, que, embora voltado exclusivamente à 

demanda de profissionais que atuam na área da segurança pública, atende também 

a egressos do Curso de Ciências Sociais, uma vez que coincide destes egressos 

específicos estarem atuando profissionalmente na área de segurança pública. Tal 

fato já vem ocorrendo. 

Podemos afirmar, portanto, que, na atualidade, muitas instituições não só do 

município de Mossoró, lugar onde localiza-se o Campus Central da UERN e, 

também, o Curso em tela, mas de parte significativa do estado do Rio Grande do 

Norte, conta com a presteza profissional de egressos deste Curso. Detectamos 

alguns desses profissionais nas seguintes instituições do estado e outras regiões do 

país: rede pública de ensino, uma vez que muitos bacharéis são também 

licenciados; organizações não-governamentais – por exemplo, Centro Feminista 8 

de Março, em Mossoró; Rede Xique-xique de Comércio Solidário, que trata da 

agricultura familiar no semi-árido mossoroense; Visão Mundial, que trata da 
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agricultura familiar, de questões educacionais e de direitos humanos na região; 

docência na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e Universidade Federal 

Rural de Pernambuco; cursando pós-graduação em nível de mestrado e doutorado 

na Universidade de Brasília; assessoria ministerial do governo federal; no âmbito da 

própria UERN, docentes do Curso de Ciências Sociais, tanto efetivos quanto de 

contrato provisório; técnico administrativo de nível superior aprovado através de 

concurso público recente etc. 

As tecnologias de informação permitem hoje que melhoremos esse 

acompanhamento, vinculado à página eletrônica do Departamento e do Curso, 

através da constituição de uma base de dados informatizada, criando um “Cadastro 

de Egressos”, que possibilitará a atualização de dados pessoais (endereço, e-mail, 

telefone, emprego) e identificação da percepção deste sobre o curso. A partir disto 

podemos realizar um diagnóstico preciso sobre a situação destes no mercado de 

trabalho assim como estabelecer uma comunicação mais efetiva do que a que vem 

sendo estabelecida até agora, no tocante à divulgação das atividades, eventos e 

serviços promovidos pelo Departamento que podem lhe interessar.  
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14. REGULAMENTO DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS - 
BACHARELADO 
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TITULO I 

DA ESTRUTURA DO CURSO 

 

CAPÍTULO I 

DA IDENTIFICAÇÃO, DOS OBJETIVOS E DOS PRINCÍPIOS FORMATIVOS DO 

CURSO 

 

Art. 1º O curso de Ciências Sociais, modalidade Bacharelado, com sede no Campus 

Universitário Central, localizado à BR 110 – KM 46 – Rua Prof. Antônio Campos, s/n 

– Costa e Silva, Mossoró – RN, é mantido pela Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte, através do Departamento de Ciências Sociais e Política da 

Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais. 

 

Art. 2º No plano administrativo, o Curso de Graduação em Ciências Sociais, 

modalidade Bacharelado, vincula-se à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 

(PROEG) da UERN, que lhe aplicará a Legislação inerente ao ensino da Graduação 

no âmbito da UERN. 

 

Art. 3º No plano pedagógico, o curso de Ciências Sociais, modalidade Bacharelado, 

vincula-se ao Departamento de Ciências Sociais e Política da Faculdade de Filosofia 

e Ciências Sociais. 

 

Art. 4º O Curso de Graduação em Ciências Sociais, modalidade Bacharelado, 

funcionará no período noturno, no espaço físico da Faculdade de Filosofia e 

Ciências Sociais, sendo ofertadas anualmente 20 vagas a serem preenchidas 

através do Processo Seletivo Vocacionado (PSV). 

 

Art. 5º O Curso de Ciências Sociais, na modalidade Bacharelado, tem como 

objetivos: 

I - formar profissionais que, de posse de uma reflexão abrangente, possam 

compreender e explicar fenômenos sociais importantes e contribuir intelectualmente 

para a elaboração de respostas a demandas geradas na atuação das diversas 
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instituições públicas, privadas, não-governamentais, partidos políticos e movimentos 

sociais;  

II - formar profissionais no âmbito das Ciências Sociais, orientados tanto 

para o meio profissional quanto para a pesquisa acadêmica, com perfil reflexivo e 

crítico;  

III - capacitar profissionais para o exercício da pesquisa, do planejamento e 

para a inserção na realidade social;  

IV - formar profissionais compromissados com o exercício da cidadania e da 

responsabilidade social e capazes, portanto, de difundir seus conhecimentos em 

direção à ampla participação dos mais variados segmentos sociais;  

V - criar condições para a consolidação de uma cultura de pesquisa e pós-

graduação em Ciências Sociais no âmbito da UERN. 

VI - estimular a capacidade analítica e a formação humanística dos 

estudantes, encarando como grande desafio a instituição de uma metodologia que 

comprovadamente conduza à autonomia intelectual. 

 

Art. 6º O Curso de Ciências Sociais, na modalidade Bacharelado, tem como 

princípios formativos:  

I - o exercício profissional baseado na apreensão da realidade social, em 

suas dimensões de universalidade, particularidade e singularidade;  

II – a incorporação do pluralismo como marca da vida acadêmica e 

profissional; 

III - a produção e transmissão de novos saberes e conhecimentos capazes 

de abranger e suscitar as relações entre conhecimento científico e demandas 

sociais;  

IV - um forte investimento na dimensão pesquisa, primando pelo seu caráter 

interdisciplinar como um dos eixos estruturadores do curso; 

V - a articulação entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

VI – a incorporação da flexibilidade curricular à organização do currículo; 

VII – a incorporação da ideia de autonomia intelectual;  

VIII – uma estrutura curricular organizada de modo a permitir a autonomia 

intelectual, a capacidade analítica do aluno e uma formação humanística calcada na 

interdisciplinaridade;  
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IX - a formação de um profissional integral, sujeito das relações e inter-

relações sociais, em permanente atualização, capaz de atuar de forma autônoma, 

eficiente e crítica;  

X - uma trajetória formativa alicerçada na defesa de valores éticos, na 

criticidade e na cidadania;  

XI – o estímulo ao aprimoramento da formação através da participação em 

um conjunto de atividades desenvolvidas em outros ambientes de formação 

intelectual, como os teatros, os cinemas, as livrarias, as salas de concerto, os 

auditórios de conferência, os grupos de pesquisa, os congressos científicos, e em 

atividades que favoreçam interações com grupos sociais diversos; 

XII – o esforço institucional para criar condições de superação das limitações 

impostas aos alunos que frequentam o curso no turno noturno. 

 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E DE SUA INTEGRALIZAÇÃO 

 

Art. 7º A matriz curricular do Curso de Graduação em Ciências Sociais, modalidade 

Bacharelado, obedece à combinação de componentes curriculares obrigatórios, 

optativos e de caráter livre, agrupados em três grandes eixos, assim designados:  

I – Eixo de Formação Específica; 

II – Eixo de Formação Complementar; 

III – Eixo de Formação Livre 

 

Art. 8º O Eixo de Formação Específica possibilita ao aluno obter uma base teórico-

metodológica consistente, centrada no treinamento conceitual e metodológico da 

Antropologia, da Ciência Política e da Sociologia.  

§ 1º Fazem parte deste eixo componentes curriculares de natureza teórica e 

metodológica, de caráter obrigatório e optativo, cujo fim é promover a integração da 

formação teórica com os métodos e técnicas de pesquisa em Ciências Sociais. 

§ 2º Os componentes curriculares de natureza teórica são aqueles, de 

caráter introdutório ou não, obrigatório ou não, diretamente ligados às Ciências 

Sociais e que tratam dos aportes fundamentais que configuram as áreas de 

conhecimento constituintes das Ciências Sociais.  
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§ 3º São componentes curriculares de natureza teórica, com 60 horas cada, 

correspondendo a 4 créditos: 

I - Introdução à Antropologia; 

II - Introdução à Política;  

III - Introdução à Sociologia; 

IV - Teoria Antropológica Clássica; 

V- Teoria Política Clássica; 

VI - Teoria Sociológica Clássica;  

VII - Teoria Antropológica Contemporânea I;  

VIII - Teoria Política Contemporânea I;  

IX - Teoria Sociológica Contemporânea I; 

X - Teoria Antropológica Contemporânea II;  

XI - Teoria Política Contemporânea II;  

XII - Teoria Sociológica Contemporânea II; 

XIII - Antropologia Brasileira;  

XIV - Política Brasileira;  

XV - Sociologia Brasileira. 

 

Art. 9º Os componentes curriculares que integram o Eixo de Formação Específica 

estão agrupados e classificados como: 

I – Introdutórios; 

II - Teóricos Clássicos; 

III - Teóricos Contemporâneos;  

IV - Estudos Brasileiros;  

V – Metodológicos;  

VI - Optativos.  

§ 1º - Os componentes nominados nos incisos de I a IV estão concentrados 

nos cinco primeiros períodos do curso.  

§ 2º - Os componentes Metodológicos estão distribuídos ao longo da 

formação. 

§ 3º – Os componentes Optativos são oferecidos nos três últimos períodos. 
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§ 4º – Os componentes Optativos podem ser de caráter teórico ou 

metodológico.  

 

Art. 10. Os componentes Introdutórios referem-se às seguintes disciplinas, de 

caráter obrigatório, com carga horária de 60 horas e 4 créditos cada: 

I - Introdução à Antropologia; 

II - Introdução à Política;  

III - Introdução à Sociologia. 

Parágrafo único. Os componentes Introdutórios, abrigando 3 disciplinas, 

perfazem um total de 180 horas, correspondendo a 12 créditos.  

 

Art. 11. Os componentes designados como Teóricos Clássicos incluem as 

seguintes disciplinas, de caráter obrigatório, com carga horária de 60 horas, 

correspondentes a 4 créditos cada uma:  

I - Teoria Antropológica Clássica; 

II - Teoria Política Clássica; 

III - Teoria Sociológica Clássica. 

Parágrafo único. Os componentes Teóricos Clássicos, comportando 3 disciplinas, 

perfazem um total de 180 horas, correspondendo a 12 créditos.  

 

Art. 12. Os componentes nominados de Teóricos Contemporâneos referem-se às 

seguintes disciplinas, de caráter obrigatório, com carga horária de 60 horas, 

correspondentes a 4 créditos cada: 

I - Teoria Antropológica Contemporânea I; 

II - Teoria Política Contemporânea I; 

III - Teoria Sociológica Contemporânea I; 

IV - Teoria Antropológica Contemporânea II; 

V - Teoria Política Contemporânea II; 

VI - Teoria Sociológica Contemporânea II; 

Parágrafo único. Os componentes Teóricos Contemporâneos reúnem seis 

disciplinas, totalizando 24 créditos e 360 horas. 
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Art. 13. O grupo designado de Estudos Brasileiros é constituído pelas seguintes 

disciplinas obrigatórias com 4 créditos e 60 horas cada: 

I - Antropologia Brasileira; 

II - Política Brasileira; 

III - Sociologia Brasileira. 

Parágrafo único. Os componentes agrupados como Estudos Brasileiros, em 

número de três, somam 12 créditos e 180 horas.  

 

Art. 14. Os componentes curriculares Metodológicos são aquelas que 

instrumentalizam a formação profissional, proporcionando o aprendizado dos 

métodos e técnicas de pesquisa utilizados nas Ciências Sociais. 

§ 1º. São componentes curriculares Metodológicos, com 60 horas e 4 créditos 

cada, de caráter obrigatório: 

I - Metodologia do Trabalho Científico;  

II - Metodologia das Ciências Sociais;  

III - Métodos e Técnicas em Pesquisa I; 

IV - Métodos e Técnicas de Pesquisa II;  

V - Métodos e Técnicas de Pesquisa III. 

§ 2º. Os componentes curriculares Seminário de Monografia I, com 60 horas e 

4 créditos, e Seminário de Monografia II, com 120 horas e 8 créditos, são também 

classificados como Metodológicos, assumindo um lugar importante na formação, 

pois se trata do momento conclusivo da formação, materializado na produção da 

monografia de conclusão do curso. 

§ 3º Os componentes Metodológicos, em número de sete, totalizam 32 

créditos e 480 horas. 

 

Art. 15. O grupo dos componentes Optativos constituintes do Eixo de Formação 

Específica é formado por disciplinas teóricas e metodológicas específicas, as quais, 

traduzindo o princípio da flexibilização curricular, representam componentes 
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curriculares que visam ao aprofundamento de estudos relacionados com campos 

temáticos específicos do curso.  

§ 1º São componentes curriculares Optativos específicos as seguintes 

disciplinas, com 60 horas cada, compreendendo 4 créditos:  

I – da área de Antropologia: 

a) Antropologia da Arte;  

b) Antropologia da Educação; 

c) Antropologia da Religião; 

d) Antropologia das Sociedades Contemporâneas;  

e) Antropologia do Corpo e da Saúde;  

f) Antropologia e Imaginário; 

g) Antropologia e Literatura; 

h) Antropologia Política; 

i) Cultura Brasileira 

j) Estudo dos Conflitos Sociais e da Violência; 

l) Etnologia Indígena; 

m) Família, Parentesco e Ciclos de Vida; 

n) Gênero e Sexualidade;  

p) Relações Étnicas e Raciais; 

q) Sociedade e Natureza; 

r) Tópicos Especiais em Antropologia. 

 

II – da área de Ciência Política: 

a) Capital Social e Democracia;  

b) Cultura Política e Poder Local; 

c) Estado e Políticas Públicas;  

d) Estudos Sobre a República no Brasil; 

f) Partidos Políticos;  

g) Tópicos Especiais de Política. 

 

III – da área de Sociologia: 

a) Estrutura de Classes e Estratificação Social 

b) Movimentos Sociais; 

c) Sociologia da Arte; 
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d) Sociologia da Comunicação;  

e) Sociologia da Cultura; 

f) Sociologia da Educação 

g) Sociologia da Linguagem; 

h) Sociologia das Emoções; 

i) Sociologia do Desenvolvimento; 

j) Sociologia do Meio Ambiente;  

l) Sociologia do Nordeste Brasileiro; 

m) Sociologia do Trabalho; 

n) Sociologia do Turismo; 

o) Sociologia Econômica;  

p) Sociologia Rural;  

q) Sociologia Urbana;  

r) Tópicos Especiais de Sociologia. 

 

IV – da área de Metodologia: 

a) Pesquisa de Campo em Antropologia; 

b) Métodos e Técnicas de Pesquisa em Ciência Política;  

c)  

§ 2º Para fins de integralização curricular e com o objetivo de aprofundar seus 

estudos na área desejada, o(a) estudante deve cumprir, a partir do sexto semestre, 

32 créditos de componentes optativos, escolhidos entre os incisos I, II e III e entre 

outros do Eixo de Formação Complementar. 

 

Art. 16. O Eixo de Formação Complementar é constituído por um conjunto de 

componentes curriculares de domínio conexo, de caráter obrigatório e optativo.  

§ 1º Os componentes de caráter obrigatório situam-se nas seguintes áreas 

afins às Ciências Sociais:  

I – Área de Filosofia, representada pelas componentes curriculares: 

a) Pensamento Filosófico Moderno; 

b) Pensamento Filosófico Contemporâneo. 

II – Área de História, representada pelas componentes curriculares: 

a) História Moderna e Contemporânea; 
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b) História Econômica e Política Brasileira. 

III – Área de Economia, representada pela disciplina: 

a) História do Pensamento Econômico. 

IV – Área de Letras, representada pela disciplina: 

a) Produção Textual.  

V – Área de Estatística, representada pela disciplina: 

a) Estatística I. 

§ 2º Os componentes curriculares de caráter obrigatório do Eixo de Formação 

Complementar somam 7 disciplinas, 28 créditos e 420 horas. 

§ 3º Os componentes de caráter optativo, no Eixo de Formação 

Complementar, situam-se na área de Educação e são os seguintes: 

I - Didática; 

II - História da Educação Brasileira; 

III - Laboratória do Ensino em Ciências Sociais; 

IV - Língua Brasileira de Sinais; 

V - Metodologia do Ensino em Ciências Sociais; 

VI - Política Educacional; 

VII - Psicologia da Educação. 

§ 4º A Atividade Curricular em Comunidade (ACC), regulamentada pela 

Resolução CONSEPE nº 27/2004, é outro componente curricular de caráter 

complementar e optativo.  

 

Art. 17. O Eixo de Formação Livre consiste na realização de Atividades Acadêmicas 

Complementares (AAC), cuja carga horária é de 210 horas, sem créditos 

correspondentes.  

§ 1º O aproveitamento das atividades poderá ocorrer durante todo o período 

de integralização curricular, tendo, portanto, um caráter cumulativo.  

§ 2º Para efeito de contabilidade, a carga horária de cada atividade será 

transformada em pontos e estes serão reconvertidos em função da carga horária do 

componente curricular. 
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§ 3º O quadro anexo intitulado “Anexo IV - Atividades Acadêmicas 

Complementares”, fixa a natureza das atividades e a correspondente pontuação. 

§ 4º Para que as atividades complementares sejam computadas como carga 

horária, elas deverão ser desenvolvidas em programas devidamente 

institucionalizados, que permita emitir documento comprobatório constando o 

número de horas das atividades, bem como sua discriminação. 

§ 5º Para efeito de acompanhamento do aluno, e visando à integralização 

curricular, serão adotados os seguintes procedimentos: 

I - o registro e acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo aluno ao 

longo do curso serão feitos pela Orientação Acadêmica do Curso, a qual elaborará 

um cadastro individual para registro e acompanhamento das atividades; 

II - o aluno deve, ao término de cada semestre, apresentar à Orientação 

Acadêmica do Curso, os comprovantes das atividades desenvolvidas para que o 

orientador inclua no seu processo e possa ser computada a carga horária para a 

integralização curricular, de acordo com os critérios estabelecidos por este Projeto 

Pedagógico; 

III – é direito do aluno o acesso a seu cadastro de AAC, junto à Orientação 

Acadêmica do Curso, a fim de acompanhar seu estágio de integralização. 

 

Art. 18. O Curso de Graduação em Ciências Sociais, modalidade Bacharelado, 

possui carga horária de 2.490 horas e 164 créditos.  

§ 1º Os componentes curriculares de caráter obrigatório somam 1800 horas, 

distribuídas por 29 disciplinas e 120 créditos.  

§ 2º Os componentes curriculares de caráter optativo somam 480 horas, 

distribuídas em 8 disciplinas e 32 créditos. 

§ 3º As Atividades Acadêmicas Curriculares – AAC –, de caráter livre, têm 

carga horária de 210 horas, sem a correspondente conversão em créditos.  

§ 4º O TCC é um componente de caráter autônomo, somando 180 horas e 12 

créditos, distribuídos em 2 componentes, Seminário de Monografia I e Seminário de 

Monografia II.  
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§ 5º Os Componentes curriculares são distribuidos por semestre, número de 

créditos, carga horária, pré-requisitos, código e departamento de origem, conforme 

quadro abaixo.  

 

Quantidade de componentes com número de créditos diferenciado 

COMPONENTES CURRICULARES / 
Nº. CRÉDITOS 

Nº. DE 
COMPONENTES 
CURRICULARE

S 

CR % CH % 

Disciplinas de 4 créditos 36 144 94,7 2160 86,7 

Disciplinas de 8 créditos 1 8 5,3 120 4,8 

TOTAL 37 152 100 2280 91,5 

 

 
Caráter e quantidade dos componentes curriculares 

COMPONENTES CURRICULARES / 
CARÁTER  

Nº. DE 
COMPONENTES 
CURRICULARES 

CR % CH % 

Disciplinas obrigatórias 29 120 74,36 1800 67,42 

Disciplinas optativas 8 32 20,51 480 17,98 

Atividades Acad. Complementares - - - 210 7,86 

TCC: Monografia  2 12 5,13 180 6,74 

TOTAL 39 164 100 2490 100 

 

Componentes curriculares por semestre, com nº. de créditos, carga horária, 
pré-requisitos, código e departamento de origem 

PRIMEIRO SEMESTRE 

COMPONENTES 
CURRICULARES 

CÓDIGO PRÉ-
REQUISITOS 

CR CH CH 
Sem.  

DEPTº 
DE 

ORIGEM 

Introdução à Antropologia 0701019-1 - 04 60 04 DCSP 

Introdução à Política 0701020-1 - 04 60 04 DCSP 

Introdução à Sociologia 0701021-1 - 04 60 04 DCSP 

História do Pensamento 
Econômico 

0101004-1 - 04 60 04 DEC 

Metodologia do Trabalho 
Científico 

0701091-1 - 04 60 04 DCSP 

TOTAL: 300 horas 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

COMPONENTES 
CURRICULARES 

CÓDIGO PRÉ-
REQUISITOS 

CR CH CH 
Sem.  

DEPTº 
DE 

ORIGEM 
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Teoria Antropológica Clássica 0701092-1 Introdução à 
Antropologia 

04 60 04 DCSP 

Teoria Política Clássica 0701093-1 Introdução à 
Política 

04 60 04 DCSP 

Teoria Sociológica Clássica 0701094-1 Introdução à 
Sociologia 

04 60 04 DCSP 

Metodologia das Ciências 
Sociais 

0701096-1 - 04 60 04 DCSP 

Pensamento Filosófico Moderno 0701095-1 - 04 60 04 DFI 

TOTAL: 300 horas 

 

TERCEIRO SEMESTRE 

COMPONENTES 
CURRICULARES 

CÓDIGO PRÉ-
REQUISITOS 

CR CH CH 
Sem.  

DEPTº 
DE 

ORIGEM 

Teoria Antropológica 
Contemporânea I 

0701097-1 Teoria Antrop. 

Clássica 

04 60 04 DCSP 

Teoria Política Contemporânea I 0701098-1 Teoria Política 
Clássica 

04 60 04 DCSP 

Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

0701099-1 Teoria Sociol. 
Clássica 

04 60 04 DCSP 

Métodos e Técnicas de 
Pesquisa I 

0701100-1 Metodologia das 
Ciências Sociais 

04 60 04 DCSP 

Pensamento Filosófico 
Contemporâneo 

0701101-1 Pensamento 
Filos. Moderno 

04 60 04 DFI 

TOTAL: 300 horas 

 

QUARTO SEMESTRE 
COMPONENTES 
CURRICULARES 

CÓDIGO PRÉ-
REQUISITO 

CR CH CH 
Sem.  

DEPTº 
DE 

ORIGEM 

Teoria Antropológica 

Contemporânea II 

0701119-1 Teoria 

Antropológica 

Contemp. I 

04 60 04 DCSP 

Teoria Política Contemporânea 
II 

0701120-1 Teoria Política 
Contemp. I 

04 60 04 DCSP 

Teoria Sociológica 
Contemporânea II 

0701125-1 Teoria 
Sociológica 
Contemp. I 

04 60 04 DCSP 

Métodos e Técnicas de 
Pesquisa II  

0701127-1 Métodos e 
Técn. de 
Pesquisa I  

04 60 04 DCSP 

Estatística I 0801024-1 - 04 60 04 DME 

TOTAL: 300 HORAS 

 

QUINTO SEMESTRE 
COMPONENTES CÓDIGO PRÉ- CR CH CH DEPTº 
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CURRICULARES REQUISITO Sem.  DE 
ORIGE

M 

Antropologia Brasileira 0701171-1 Teoria 

Antropológica 

Contemp. I 

04 60 04 DCSP 

Política Brasileira  0701121-1 Teoria Política 
Contemp. I 

04 60 04 DCSP 

Sociologia Brasileira 0701126-1 Teoria 
Sociológica 
Contemp. I 

04 60 04 DCSP 

História Moderna e 
Contemporânea 

0704059-1 - 04 60 04 DHI 

Métodos e Técnicas de 
Pesquisa III  

0701128-1 Métodos e 
Técnicas de 
Pesquisa II  

04 60 04 DCSP 

TOTAL: 300 HORAS 

 

SEXTO SEMESTRE 
COMPONENTES 
CURRICULARES 

CÓDIGO PRÉ-
REQUISITO 

CR CH CH 
Sem.  

DEPTº 
DE 
ORIGE
M 

Optativa I  Teoria 
Contemp. I  

04 60 04 DCSP 

Optativa II  Teoria 
Contemp. I  

04 60 04 DCSP 

Optativa III  Disciplina livre 04 60 04 - 

História Econômica e Política 
Brasileira 

0704058-1 História 
Moderna e 
Contemporânea 

04 60 04 DHI 

Produção Textual 0401033-1 - 04 60 04 DLV 

TOTAL: 300 HORAS  

 

SÉTIMO SEMESTRE 
COMPONENTES 
CURRICULARES 

CÓD. PRÉ-
REQUISITO 

CR CH CH 
Sem.  

DEPTº 
DE 

ORIGEM 

Optativa IV   Teoria 
Contemp. I  

04 60 04 DCSP 

Optativa V  Teoria 
Contemp. I  

04 60 04 DCSP 

Optativa VI  Teoria 
Contemp. I 

04 60 04 DCSP 

Optativa VII    Disciplina livre 04 60 04  

Seminário de Monografia I 0701172-1 Métodos e 
Técnicas de 
Pesquisa  III 

04 60 04 DCSP 

TOTAL: 300 HORAS 

 

OITAVO SEMESTRE 
COMPONENTES CÓD. PRÉ- CR CH CH DEPTº 
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CURRICULARES REQUISITO Sem.  DE 
ORIGEM 

Seminário de Monografia II 0701173-1 Seminário de 
Monografia I 

08 120 08 DCSP 

Optativa VIII  Teoria Contemp. 
I 

04 60 04 DCSP 

TOTAL: 180 HORAS 

 

Componentes Curriculares OPTATIVOS por Área, com Código, Nº de Crédito, 
Carga Horária  e Pré-requisitos 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

CÓD. PRÉ-REQUISITO CR CH 

ÁREA DE ANTROPOLOGIA 

Antropologia da Arte 0701174-1 Teoria Antropológica 
Contemporânea I 

04 60 

Antropologia da Educação 0701102-1 Teoria Antropológica 
Clássica  

04 60 

Antropologia da Religião 0701107-1 Teoria Antropológica 
Contemporânea I 

04 60 

Antropologia das 
Sociedades 
Contemporâneas 

0701108-1 Teoria Antropológica 
Contemporânea I 

04 60 

Antropologia do Corpo e da 
Saúde 

0701109-1 Teoria Antropológica 
Contemporânea I 

04 60 

Antropologia e Imaginário 0701110-1 Teoria Antropológica 
Contemporânea I 

04 60 

Antropologia e Literatura 0701111-1 Teoria Antropológica 
Contemporânea I 

04 60 

Antropologia Política 0701112-1 Teoria Antropológica 
Contemporânea I 

04 60 

Cultura Brasileira 0701088-1 Teoria Antropológica 
Clássica  

04 60 

Estudo dos Conflitos Sociais 
e da Violência 

0701113-1 Teoria Antropológica 
Contemporânea I 

04 60 

Etnologia Indígena 0701114-1 Teoria Antropológica 
Contemporânea I 

04 60 

Família, Parentesco e Ciclos 
de Vida 

0701115-1 Teoria Antropológica 
Contemporânea I 

04 60 

Gênero e Sexualidade 0701116-1 Teoria Antropológica 
Contemporânea I 

04 60 

Pesquisa de Campo em 
Antropologia 

0701117-1 Teoria Antropológica 
Contemporânea I 

04 60 
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Relações Étnicas e Raciais 0701118-1 Teoria Antropológica 
Contemporânea I 

04 60 

Sociedade e Natureza 0701031-1 Teoria Antropológica 
Contemporânea I 

04 60 

Tópicos Especiais  em 
Antropologia 

0701055-1 Teoria Antropológica 
Contemporânea I 

04 60 

ÁREA DE CIÊNCIA POLÍTICA 

Capital Social e Democracia 0701175-1 Teoria Política 
Contemporânea I 

04 60 

Cultura Política e Poder 
Local 

0701009-1 Teoria Política 
Contemporânea I 

04 60 

Estado e Políticas Públicas 0701013-1 Teoria Política 
Contemporânea I 

04 60 

Estudos sobre a República 
no Brasil 

0701176-1 Teoria Política 
Contemporânea I 

04 60 

Métodos e Técnicas de 
Pesquisa em Ciência 
Política 

0701177-1 Teoria Política 
Contemporânea I 

04 60 

Partidos Políticos 0701025-1 Teoria Política 
Contemporânea I 

04 60 

Tópicos Especiais de 
Política 

0701033-1 Teoria Política 
Contemporânea I 

04 60 

ÁREA DE SOCIOLOGIA 

Estrutura de Classes e 
Estratificação Social 

0701014-1 Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

04 60 

Movimentos Sociais 0701024-1 Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

04 60 

Sociologia da Arte 0701122-1 Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

04 60 

Sociologia da Comunicação 0701089-1 Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

04 60 

Sociologia da Cultura 0701034-1 Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

04 60 

Sociologia da Educação 0301008-1 Teoria Sociológica Clássica 04 60 

Sociologia da Linguagem 0701032-1 Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

04 60 

Sociologia das Emoções 0701123-1 Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

04 60 

Sociologia do 
Desenvolvimento 

0701038-1 Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

04 60 
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Sociologia do Meio 
Ambiente 

0701039-1 Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

04 60 

Sociologia do Nordeste 
Brasileiro 

0701040-1 Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

04 60 

Sociologia do Trabalho 0701124-1 Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

04 60 

Sociologia do Turismo 0701041-1 Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

04 60 

Sociologia Econômica  0701042-1 Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

04 60 

Sociologia Rural 0701045-1 Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

04 60 

Sociologia Urbana 0701046-1 Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

04 60 

Tópicos Especiais  em 
Sociologia 

0701017-1 Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

04 60 

ÁREA DE METODOLOGIA 

Métodos e Técnicas de 
Pesquisa em Ciência 
Política 

0701177-1 Teoria Política 
Contemporânea I 

04 60 

Pesquisa de Campo em 
Antropologia 

0701117-1 Teoria Antropológica 
Contemporânea I 

04 60 

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 

Didática 0301009-1 - 04 60 

Ética e Cidadania 0701105-1 Teoria Política Clássica  04 60 

História da Educação Brasileira 0301012-1  04 60 

Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS) 

0401089-1 - 04 60 

Metodologia do Ensino de 
Ciências Sociais 

0701166-1 Didática 03 45 

Política Educacional 0701106-1 Teoria Política Clássica 04 60 

Psicologia da Educação 0301104-1 - 04 60 
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CAPÍTULO III 

DAS EXIGÊNCIAS PARA A CONCLUSÃO DO CURSO 

 

Art. 19. Para obter o diploma de Bacharel em Ciências Sociais, o(a) estudante terá 

que cumprir as seguintes exigências: 

I – Concluir com aproveitamento 1800 horas dos componentes curriculares 

obrigatórios, 480 horas dos componentes curriculares optativos, 210 horas de 

atividades complementares e 180 horas de TCC, que compõem a matriz curricular 

do curso de Ciências Sociais, compreendendo as componentes curriculares de 

formação específica, complementar e livre, num total de 2490 horas; 

II – Ter aprovada a monografia de conclusão de curso, conforme normas 

expressas no Título II. 

 

Art. 20. O tempo mínimo para integralização do curso é de oito semestres e o 

máximo, de doze. 

 

TÍTULO II 

DA ELABORAÇÃO E DA AVALIAÇÃO DA MONOGRAFIA 

 

CAPÍTULO I 

DA MONOGRAFIA 
 

Art. 21. Como trabalho de conclusão de curso, a monografia do curso de Ciências 

Sociais, modalidade Bacharelado, consiste num trabalho individual do aluno sob a 

orientação de um professor com titulação mínima de mestre e submetida à 

apreciação de uma banca examinadora. 

§ 1º A monografia caracteriza-se como um trabalho de iniciação científica, 

orientado para a pesquisa teórica ou empírica, cujo tema deve estar articulado às 

linhas de pesquisa do Departamento e resultar da inserção do(a) estudante num dos 

grupos existentes, além de contribuir para a formação profissional do Bacharel em 

Ciências Sociais. 

§ 2º O(a) estudante deve expressar, no desenvolvimento do projeto e na 

redação do texto da monografia, a capacitação teórico-metodológica recebida, o 
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domínio da bibliografia e da metodologia geral e específica das áreas que compõem 

as Ciências Sociais.  

§ 3º A monografia deverá ser construída desde o primeiro período do curso, a 

partir do conteúdo e do treinamento fornecido pelas disciplinas teóricas e 

metodológicas, da orientação de um tutor, do primeiro ao quarto período, e de um 

orientador de monografia, a partir do quinto período.  

 

CAPÍTULO II 

DA ELABORAÇÃO DA MONOGRAFIA 

 

Art. 22. O projeto de pesquisa, base da monografia, será elaborado na disciplina 

Métodos e Técnicas e Pesquisa Social II, ofertada no 4º período. 

Parágrafo único. O projeto de pesquisa, apresentado ao Departamento de 

Ciências Sociais e Política, deverá conter os seguintes itens: 

I - Título da monografia; - Título do Projeto 

II – Justificativa; - Resumo 

III - Problematização do tema; - Palavras-chave 

IV - Objetivos do trabalho; - Justificativa/Problematização do Tema 

V - Metodologia; 

VI - Cronograma de Execução; 

VII - Referências bibliográficas. 

 

Art. 23. A carga horária destinada à elaboração da monografia será de 180 horas, 

sendo 60 horas no 7º período e 120 horas no 8º. 

§ 1º A realização da pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo, quando 

couber, dar-se-á na disciplina Seminário de Monografia I, correspondendo à carga 

horária de 60 horas. 

§ 2º A matrícula no Seminário de Monografia II estará condicionada à 

aprovação no pré-requisito Seminário de Monografia I, que se dará por meio da 

aprovação no Exame de Qualificação. 
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§ 3º – Na disciplina Seminário de Monografia II, o aluno se dedicará à 

escritura e defesa pública da monografia, correspondendo à carga horária de 120 

horas. 

 

Art. 24. São requisitos para a elaboração da monografia: 

I – respeito às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 

II – digitação em espaçamento 1,5 em papel tamanho A4 e com um mínimo 

de 35 páginas, não incluídos os elementos pré e pós-textuais. 

 

CAPÍTULO III 

DA AVALIAÇÃO DA MONOGRAFIA 

 

Art. 25. O acompanhamento e a avaliação dos componentes curriculares Seminário 

de Monografia I e Seminário de Monografia II ocorrerão sob a orientação de um 

professor com titulação mínima de mestre, lotado no Departamento de Ciências 

Sociais e Política.  

Parágrafo único. No caso de professor de outro departamento acadêmico ou 

de outra Universidade, cabe ao Colegiado Departamental deliberar sobre a 

indicação. 

 

Art. 26. A avaliação do desenvolvimento parcial da monografia, na disciplina 

Seminário de Monografia I, designada de Exame de Qualificação, será feita por uma 

banca de examinadores composta pelo professor-orientador e por mais dois 

professores. 

§ 1º A banca julgará a qualidade de um texto de autoria do(a) estudante, com 

caráter de projeto em desenvolvimento, chamado de Relatório de Qualificação, o 

qual deverá conter:  

I. Resumo; 

II. Introdução: 

III. Plano da Monografia; 

IV. Anexos de caráter obrigatório. 

§ 2º A Introdução deve deixar explícitos: 
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I - o objeto de estudo e foco do trabalho, descrevendo, em primeiro lugar, o 

problema de pesquisa que orienta o trabalho, podendo este ser uma pergunta, uma 

afirmação ou um objeto de discussão, e, em segundo lugar, a caracterização do 

tema e do objeto de estudo, do lócus da pesquisa e do foco da investigação;  

II - os pressupostos teóricos, traduzidos na apresentação do referencial 

teórico estudado na revisão bibliográfica e contidos das abordagens, conceitos e 

categorias que serão utilizados na monografia; 

III - os procedimentos metodológicos, detalhando o conjunto sequencial de 

instrumentos e técnicas de coleta, de tratamento e análise dos dados da pesquisa. 

§ 3º O Plano da Monografia se compõe: 

I – da versão preliminar do sumário da monografia; 

II – do título e resumo de cada capítulo. 

§ 4º Os Anexos de caráter obrigatório incluem: 

I - Referências bibliográficas; 

II - Bibliografia ampliada; 

III - Cronograma; 

IV - Projeto de Pesquisa, já apresentado na disciplina Métodos e Técnicas de 

Pesquisa II. 

§ 5º A avaliação do Relatório de Qualificação, na disciplina Seminário de 

Monografia I, obedecerá aos seguintes procedimentos:  

I – o(a) professor(a) orientador(a) encaminhará o texto parcial ao DCSP 15 

dias antes do final do semestre letivo, para efeito de qualificação; 

II – o texto parcial constará de cerca de 50% da monografia e do esboço dos 

demais capítulos; 

III – o DCSP cuidará de oficializar a banca de qualificação da monografia, 

ouvido o(a) orientador(a) e de encaminhar a esta o texto para avaliação, a qual se 

dará em sessão pública , em prazo não superior a 20 dias, após o encaminhamento 

do texto; 

IV – durante o Exame de Qualificação, o aluno terá até 30 minutos para 

apresentar seu relatório e cada examinador terá igual tempo para a arguição. 

V – cada um dos examinadores, inclusive o professor-orientador, atribuirá 

uma nota variando de 0 (zero) a 10 (dez) para os seguintes itens: 

a) O objetivo proposto está sendo alcançado? 
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b) A metodologia é adequada? 

c) Os instrumentos de pesquisa são apropriados? 

d) A análise dos dados está sendo satisfatória? 

e) A argumentação é convincente? 

f) A discussão teórica é suficiente? 

g) A bibliografia é pertinente ao tema? 

h) O trabalho está redigido corretamente? 

i) A apresentação está cuidadosa? 

j) O trabalho tem potencial para ser continuado? 

VI – o aluno matriculado na disciplina que não entregar o Relatório de 

Qualificação no prazo estabelecido será considerado reprovado; 

VII – a avaliação do Relatório será determinada pela média das notas 

atribuídas pela banca examinadora, sendo considerado aprovado o(a) aluno(a) que 

obtiver média final igual ou superior a 7,0 (sete). 

 

Art. 27. O acompanhamento e a avaliação da Monografia, na disciplina Seminário de 

Monografia II, devem obedecer aos seguintes procedimentos: 

I – a Monografia deve ser acompanhada pelo(a) professor(a) orientador(a) e 

encaminhada ao DCSP 15 dias antes do final do semestre letivo; 

II – recebido o texto da monografia, o Departamento deve oficializar a banca 

examinadora, ouvido o(a) orientador(a), e encaminhá-lo a esta para avaliação, a 

qual se dará em sessão pública, em prazo não superior a 20 dias após o 

encaminhamento do texto; 

III – durante a defesa da monografia, o aluno terá até 30 minutos para 

apresentar seu trabalho e cada examinador terá igual tempo para a arguição; 

IV – cada um dos examinadores, inclusive o professor-orientador, atribuirá 

uma nota variando de 0 (zero) a 10 (dez);  

V– no caso da banca examinadora sugerir reformulações na monografia, o(a) 

aluno(a) terá 15 dias para realizar as reformulações propostas e reapresentá-la ao 

Departamento; 

VI – o aluno que, matriculado na disciplina, não entregar a monografia no 

prazo estabelecido será considerado reprovado; 
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VII – a avaliação da monografia será determinada pela média das notas 

atribuídas pela banca examinadora, sendo considerado aprovado o(a) aluno(a) que 

obtiver média final igual ou superior a 7,0 (sete). 

 

CAPÍTULO IV 

DO CORPO DISCENTE 

 

Art. 28. Constituem deveres do(a) estudante do Curso de Ciências Sociais 

matriculado nas disciplinas Métodos e Técnicas de Pesquisa II, Seminários de 

Monografia I e Seminário de Monografia II; 

I – até o final da disciplina Métodos e Técnicas de Pesquisa Social II, entregar 

o projeto de pesquisa, conforme o disposto nestas normas, ao respectivo professor, 

que o remeterá ao(à) coordenador(a) de monografia; 

II – sistematizar a Monografia nos componentes curriculares Seminário de 

Monografia I e Seminário de Monografia II, cumprindo os prazos previstos no 

calendário universitário, estabelecendo no Seminário I o referencial teórico e 

realizando a pesquisa de campo, quando for o caso, e procedendo no Seminário II à 

redação da monografia; 

III – entregar à Coordenação de Monografia três cópias impressas da versão 

final da monografia, conforme as normas da UERN, e uma cópia digitalizada em CD, 

em arquivo pdf.  

Parágrafo único. As cópias impressas terão a seguinte destinação: 

I – uma para a Biblioteca Central; 

II – uma para professor-orientador; 

III – uma para o Departamento Acadêmico. 

 

TÍTULO III 

DA GESTÃO ACADÊMICA E DO ACOMPANHAMENTO DO CURSO  

 

CAPÍTULO I 

DAS INSTÂNCIAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DO CURSO 

 

Art. 29. São instâncias de gestão acadêmica e de acompanhamento do curso de 

Ciências Sociais, modalidade Bacharelado: 

I – o Departamento de Ciências Sociais e Política – DCSP; 
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II – a Comissão de Avaliação e Acompanhamento do Bacharelado. 

 

Art. 30. São atividades administrativo-pedagógicas instituídas no DCSP para 

acompanhamento do curso: 

I – O Seminário de Planejamento, durante a Semana Pedagógica, realizada 

no início de cada semestre letivo; 

II – o Seminário de Integração, como recepção aos calouros, realizada no 

primeiro dia de aula do primeiro semestre letivo;  

III – a Aula Inaugural, realizada no início do primeiro semestre letivo; 

IV – as reuniões do Colegiado Departamental, ordinárias e extraordinárias; 

V – o Seminário de Avaliação do Bacharelado, realizado bienalmente. 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO 

 

Art. 31. Cabe ao Departamento de Ciências Sociais e Política, através de seu 

Colegiado, reunido mensalmente de forma ordinária, ou extraordinariamente, de 

acordo com o Regimental Geral da UERN:  

I - decidir sobre a formação de comissões especiais, para tratar de assuntos 

ligados ao curso, para proceder a diagnósticos de algum de seus aspectos e a 

estudos que subsidiarão decisões de natureza pedagógica; 

II - avaliar propostas de ensino (PGCCs); 

III - supervisionar o andamento do curso e aprofundar visões a respeito dele; 

IV - designar um professor para a coordenação das atividades relacionadas à 

monografia e estabelecer suas respectivas atribuições; 

V – alterar, se necessário, os critérios de avaliação do trabalho monográfico; 

VI – propor mudanças no Projeto Pedagógico do Curso;  

VII - aprovar cronograma de atividades relacionadas à monografia; 

VIII – deliberar sobre o planejamento, a gestão e o acompanhamento do 

curso, propondo ações operacionais necessárias ao melhor funcionamento do curso 

ou se posicionando a respeito de propostas apresentadas pela Chefia. 
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§ 1º Das decisões do Colegiado do Departamento cabe recurso ao Conselho 

Acadêmico e Administrativo – CONSAD - da Faculdade de Filosofia e Ciências 

Sociais - FAFIC –, em primeira instância, e ao Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão – CONSEPE -, em segunda instância. 

§ 2º Cabe à Chefia do Departamento, decorrente de suas atribuições gerais, 

previstas no Regimento Geral da UERN: 

I - a definição da programação e a organização da Semana Pedagógica, no 

início de cada semestre letivo,  

II – a escolha do tema e do palestrante da Aula Inaugural anual, ouvidas 

sugestões de membros do Departamento; 

III – a programação da Recepção aos Calouros, no primeiro dia de aula; 

IV – a avaliação, junto ao Colegiado do Departamento, dos eventos previstos 

nos incisos anteriores; 

V – a expedição de nota pedagógica, a ser afixada semestralmente em cada 

sala de aula, tratando da integridade intelectual, alertando para o combate ao plágio 

e à apropriação fraudulenta do trabalho alheio, por ingenuidade ou má fé.  

 

CAPÍTULO III 

DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art. 32. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

I - supervisionar o andamento das atividades do curso; 

II - avaliar o curso e a pertinência dos conteúdos ministrados nos 

componentes curriculares;  

III - atuar no processo de concepção, consolidação e contínua atualização do 

PPC; 

IV - contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso e para o 

respeito aos objetivos gerais do curso;  

V - promover a integração formativa do curso, respeitando os eixos 

estabelecidos pelo PPC;  

VI - zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades de ensino constantes no currículo;  

VII - zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCSNs);  
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VIII - propor, no PPC, procedimentos e critérios para a auto avaliação do 

curso;  

IX - propor os ajustes no curso a partir dos resultados obtidos na auto 

avaliação e na avaliação externa;  

X - examinar os programas das disciplinas ofertadas por outros 

departamentos, cuidando para que estejam em consonância com o PPC;  

XI - supervisionar semestralmente se os programas das disciplinas estão na 

página eletrônica do curso;  

XII - coordenar, durante a Semana Pedagógica e o Seminário de 

Planejamento, a apresentação dos PGCCs de cada área; 

XIII – proceder à análise, por amostragem, de algumas avaliações; 

XIV – planejar e executar, juntamente com a Chefia do Departamento, o 

Seminário de Avaliação do Bacharelado;  

XV – solicitar anualmente a uma representação de alunos (Centro Acadêmico, 

bolsistas ou representantes estudantis no Colegiado Departamental) um relatório 

avaliativo do curso; 

XVI - apresentar anualmente ao DCSP um relatório que expresse o 

desempenho dessas atribuições. 

§ 1º O Núcleo Docente Estruturante terá a seguinte composição:  

I) O Chefe do Departamento ou Coordenador do Curso; preferencialmente. 

II) O Orientador Acadêmico do Curso; 

III) O Coordenador de Estágio Supervisionado Obrigatório do Curso; 

IV) No mínimo, dois professores do Curso que não exerçam função 

administrativa, sendo um para assumir a coordenação do NDE e outro a vice-

coordenação;  

§ 2º A plenária departamental elegerá a coordenação e a vice-coordenação 

do NDE, com competência de delegar tarefas a qualquer um de seus membros.  

 

CAPÍTULO III 

DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  
 

Art. 33. O processo de avaliação institucional refere-se à avaliação dos atores e das 

estruturas mobilizadas para a oferta do ensino. 
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Art. 34. São alvos da avaliação institucional: 

I - a proposta pedagógica do curso; 

II - as ações didático-pedagógicas do professor; 

III - as condições materiais e a organização institucional mobilizadas para o 

ensino. 

Art. 35. A avaliação do curso dá-se através de instâncias internas à instituição e de 

instâncias externas.  

§ 1º São instâncias internas responsáveis pela avaliação institucional: 

I – a Chefia do Departamento; 

II – a Comissão de Avaliação e Acompanhamento do Bacharelado; 

III – a COSE – Comissão Setorial de Avaliação. 

§ 2º O mecanismo externo de avaliação é representado pelo ENADE, de 

competência do Ministério da Educação, e cujos resultados relativos ao curso devem 

ser analisados pelas diversas instâncias do Departamento e incorporados à 

avaliação interna.  

 

Art. 36. Internamente, a avaliação do curso processa-se nos seguintes espaços: 

I - o Seminário de Planejamento, promovido semestralmente por ocasião da 

Semana Pedagógica; 

II – o Seminário de Avaliação do Bacharelado, promovido bienalmente com 

estudantes, professores e egressos. 

 

Art. 36. O Seminário de Planejamento visa a: 

I - melhorar a organização do curso, analisando a necessidade de adoção de 

algumas medidas corretivas e avaliando as ações desenvolvidas;  

II - evitar a fragmentação e a repetição de conteúdos nas diversas disciplinas, 

investindo-se na possibilidade de os docentes poderem acompanhar os conteúdos 

ministrados, as estratégias escolhidas, as formas de avaliação da aprendizagem 

adotadas e as metodologias experimentadas pelos colegas; 

III - analisar a progressão e complementaridade dos conteúdos dos diversos 

componentes curriculares; 
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IV - observar a pertinência dos textos adotados, avaliando-os em função do 

seu nível de complexidade e da coerência com a temática do componente. 

§ 1º Constituem o Seminário de Planejamento: 

I - a apresentação por cada docente, agrupado em uma das áreas do curso – 

Antropologia, Política, Metodologia e Sociologia -, do Programa Geral do 

Componente Curricular (PGCC’s) por ele ministrado, para avaliação dos pares;  

II - a discussão de algumas avaliações da aprendizagem, tomadas como 

amostra, com o fim de melhorar cada vez mais a eficiência de seus instrumentos; 

III – o estudo de aspectos deste Projeto Pedagógico de Curso; 

IV – o estudo de algum tema específico proposto pela Comissão ou por 

qualquer um dos membros do Departamento;  

V - discussão sobre os resultados da avaliação promovida pela Assessoria de 

Avaliação Institucional;  

VI - apresentação e discussão da avaliação do ENADE;  

VII - apresentação e discussão de relatório solicitado aos alunos, através de 

uma de suas representações (Centro Acadêmico, grupo de bolsistas ou 

representação estudantil no Colegiado Departamental), tratando de sua avaliação 

sobre o curso. 

§ 2º São parâmetros para a análise dos PGCC's:  

I - a evolução e complementaridade dos temas e da bibliografia; 

II - a não repetição de temas com o mesmo nível de complexidade; 

III - a pertinência do material de apoio proposto (textos, filmes, documentários, 

viagens de campo, etc.) e das práticas relacionadas aos temas.  

§ 3º É obrigatória a participação de todos os professores no Seminário de 

Planejamento.  

 

Art. 37. São objetivos do Seminário de Avaliação do Bacharelado: 

I - compreender o perfil do bacharel em Ciências Sociais; 

II - avaliar a matriz e a organização curricular; 

III - avaliar os conteúdos ministrados; 

IV – caracterizar e projetar o mercado de trabalho.  
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CAPÍTULO IV 

DAS INSTÂNCIAS E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO 

ALUNO 
 

Art. 38. São instâncias de acompanhamento e avaliação do(a) aluno(a), além do 

professor de cada componente curricular:  

I – a Orientação Acadêmica; 

II – a Tutoria; 

III – a Coordenação de Monografia; 

IV – a Orientação de Monografia; 

V – a Banca Examinadora de Monografia; 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DA ORIENTAÇÃO ACADÊMICA  
 

Art. 39. Regida pelos artigos 78 a 82 do Regulamento dos Cursos de Graduação, 

Resolução nº 05/2010 - CONSEPE, a Orientação Acadêmica tem a função de 

auxiliar os alunos em relação ao avanço do fluxo curricular.  

§ 1º São atribuições da Orientação Acadêmica: 

I – orientar o(a) aluno em relação ao fluxo da matriz curricular e às atividades 

complementares, por ocasião da matrícula ou não; 

II – elaborar quadros estatísticos semestrais que apontem evasão, 

reprovações, médias de turmas, médias de tempo de permanência no curso, etc., e 

apresentá-los durante a Semana Pedagógica, para conhecimento e reflexão dos 

pares; 

III - auxiliar a Chefia do Departamento, durante a Recepção aos Calouros, na 

apresentação do Portal do Aluno, incluindo as providências necessárias ao seu 

acesso, bem como a página eletrônica do curso. 

§ 2º A Orientação Acadêmica é exercida por um(a) ou mais professor(e)(a)s 

do DCSP, escolhido(a)(s) pelo Colegiado Departamental, em conformidade com a 

Resolução nº 05/2010 - CONSEPE. 
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CAPÍTULO VI 

DA TUTORIA 

 

Art. 40. A instituição da Tutoria no DCSP visa a melhorar a qualidade do ensino e da 

aprendizagem por meio do estreitamento da relação entre professor e aluno.  

 

Art. 41. São objetivos da Tutoria: 

I - melhorar a qualidade da formação geral do estudante; 

II - tornar, de fato, a redação da monografia um exercício intelectual 

consequente; 

III - promover o engajamento do estudante na vida acadêmica; 

IV – iniciar o estudante na pesquisa científica. 

 

Art. 42. O funcionamento da Tutoria obedecerá aos seguintes procedimentos: 

I - os 20 alunos ingressantes no Bacharelado serão distribuídos, através de 

sorteio, entre os professores do Departamento;  

II - após iniciado o ano letivo e conhecendo-se melhor orientandos e tutores, 

pode haver troca de orientandos em razão de afinidades intelectuais, desde que haja 

concordância das partes envolvidas;  

III - o professor-tutor acompanhará o aluno até o 4º Período, ao final do qual o 

orientador de monografia deve ter sido escolhido. 

§ 1º O professor-tutor poderá acompanhar o aluno até o final do curso se tiver 

sido escolhido como orientador de monografia.  

§ 2º Após plenamente implantada a Tutoria, cada professor terá de dois a três 

alunos sob sua responsabilidade. 

 

Art. 43. Com o fim de auxiliar o aluno a se introduzir de modo mais efetivo no meio 

acadêmico, estabelecendo uma interlocução mais ativa com as atividades científicas 

e culturais e desenvolvendo sua capacidade de compreensão de textos e de 

comunicação escrita, são responsabilidades do professor-tutor:  

I - reunir-se mensalmente com seus orientandos, em grupo ou 

individualmente;  
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II - orientar o aluno para engajar-se:  

a) na iniciação científica, realizando pequenas pesquisas, participando de 

congressos, seminários, simpósios, etc.;  

b) na extensão universitária, participando de projetos ou de turmas de ACC;  

c) no movimento estudantil, participando da representação junto aos 

colegiados do curso, da faculdade e da universidade, do Centro Acadêmico e do 

DCE; 

III - estimular os alunos a participarem de eventos culturais e artísticos;  

IV - supervisionar o cumprimento das Atividades Complementares;  

V - estimular o aprendizado de uma língua estrangeira;  

VI - orientar o aluno em relação ao desenvolvimento do seu curso (orientação 

acadêmica) e em relação a seus direitos e deveres;  

VII - orientar e cobrar a redação de um trabalho semestral, de cunho teórico, 

escrito na forma de um artigo de pelo menos 5 páginas, inspirado num dos temas 

estudados pelas disciplinas cursadas no semestre;  

VIII - proceder a uma avaliação anual do orientando, calcada nos saberes 

tratados naquele ano e nas competências esperadas. 

Parágrafo único. Os professores-tutores prestarão conta de suas atividades 

ao(à) chefe do Departamento e ao Colegiado. 

 

Art. 44. São responsabilidades do(a) estudante:  

I - comparecer mensalmente às orientações; 

II - investir no desenvolvimento de sua vida acadêmica, frequentando eventos 

científicos, culturais, estudantis e artísticos;  

III - escrever semestralmente, sob orientação do tutor, um trabalho de pelo 

menos 5 páginas, inspirado num dos temas estudados nas componentes 

curriculares cursadas no semestre. 

 

CAPÍTULO VII 

DA COORDENAÇÃO DE MONOGRAFIA  

 

Art. 45. A Coordenação de Monografia tem a finalidade de coordenar, do ponto de 

vista administrativo e operacional, o desenvolvimento da elaboração da monografia. 
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Parágrafo único. O(a) coordenador(a) de monografia é responsável pelas 

disciplinas Seminário de Monografia I e Seminário de Monografia II. 

Art. 46. São atribuições da Coordenação de Monografia: 

I – supervisionar o cumprimento dos prazos em relação à elaboração da 

monografia, cobrando de orientadores e de alunos a observância deles; 

II – manter fichas relativas ao trabalho de elaboração da monografia em que 

constem: 

a) nome do aluno e do orientador, com respectivos endereços para contato; 

b) data da formalização da orientação; 

c) objeto de estudo da monografia; 

d) cronograma de orientação de cada orientador; 

III – elaborar e distribuir formulários e outros materiais que auxiliem a 

uniformização dos procedimentos e melhorem a eficiência do trabalho de elaboração 

e de orientação da monografia; 

IV – supervisionar a composição das bancas examinadoras do Exame de 

Qualificação e da Defesa de Monografia; 

V – organizar o Exame de Qualificação e a Defesa de Monografia, contando 

para tanto com o suporte da Secretaria do Departamento. 

VI – repassar à Chefia do Departamento o resultado final do trabalho da 

Banca Examinadora da Defesa de Monografia.  

Parágrafo único. A Coordenação de Monografia deve prestar contas de seu 

trabalho à Chefia do Departamento e ao Colegiado Departamental. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA  

 

Art. 47. A orientação da monografia, exercida preferencialmente por um(a) 

professor(a) do DCSP, é garantida a todos os alunos de graduação em Ciências 

Sociais, na modalidade Bacharelado, como suporte ao desenvolvimento de seu 

trabalho de pesquisa.  

§ 1º São considerados aptos a orientar alunos de graduação na efetivação do 

trabalho de pesquisa os professores com titulação mínima de mestre, lotados no 

Departamento de Ciências Sociais e Política ou de outro departamento acadêmico 
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pertencente a uma subárea de conhecimento das ciências humanas, cuja indicação 

seja aprovada pelo Colegiado do Departamento de Ciências Sociais e Política. 

§ 2º O professor em regime de tempo parcial deverá orientar no máximo duas 

monografias e o professor de tempo integral, no máximo quatro, por semestre. 

§ 3º Para cada monografia orientada, conforme o Regulamento dos Curso de 

Graduação da UERN (Res. 05/2010 – CONSEPE), é atribuída ao professor-

orientador uma carga horária semanal de até duas horas de trabalho. 

§ 4º O professor-orientador não pode abandonar o seu orientando no 

processo de orientação do trabalho monográfico, sem motivo justificado e submetido 

à apreciação do Colegiado Departamental. 

 

Art. 48. Compete ao professor-orientador: 

I – avaliar a relevância do tema proposto pelo estudante; 

II – orientar o estudante nas diferentes etapas do trabalho de iniciação 

científica, iniciado pela elaboração do Projeto de Pesquisa na disciplina Métodos e 

Técnicas de Pesquisa II e concluindo com a redação e defesa da monografia na 

disciplina Seminário de Monografia II, atentando para:  

a) o resultado das leituras recomendadas; 

b) a definição das ferramentas metodológicas; 

c) o estabelecimento e cumprimento do cronograma de trabalho; 

d) a elaboração de planos de redação; 

e) a evolução da redação da monografia. 

III –reunir-se sistematicamente com o orientando, de acordo com cronograma 

estabelecido e publicado na secretaria do DCSP, anotando em ficha própria o 

conteúdo da orientação; 

IV - encaminhar à Coordenação de Monografia as fichas de avaliação do 

orientando e de acompanhamento dos encontros de orientação; 

V – sugerir ao Departamento de Ciências Sociais e Política, de comum acordo 

com o orientando, os componentes da Banca Examinadora que deverão avaliar a 

monografia, considerando as áreas de especialização dos mesmos; 

VI – justificar à Coordenação de Monografia a substituição de membros da 

Banca Examinadora da Monografia, caso ocorra; 
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VII – presidir a coordenar os trabalhos da Banca Examinadora durante o 

Exame de Qualificação e a Defesa da Monografia e encaminhar o resultado final à 

Coordenação de Monografia nos prazos fixados em cronograma. 

 

CAPÍTULO IX 

DAS BANCAS EXAMINADORAS 

 

Art. 49. As Bancas Examinadoras atuarão no Exame de Qualificação e na Defesa da 

Monografia.  

 

Art. 50. As Bancas Examinadoras serão designadas pela Chefia do Departamento, 

sendo constituídas por três professores, considerando sua área de especialização e 

o objeto de estudo da monografia. 

Parágrafo único. O professor orientador é o presidente da Banca 

Examinadora; 

 

Art. 51. Compete à Banca Examinadora: 

I – efetivar o processo de avaliação do texto parcial da monografia quando do 

Exame de Qualificação, ao final do Seminário de Monografia I; 

II – efetivar o processo de avaliação da Monografia quando da conclusão da 

disciplina Seminário de Monografia II, de acordo com os requisitos definidos pelo 

Departamento Acadêmico; 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 52. As mudanças propostas para o Curso de Graduação em Ciências Sociais, 

modalidade Bacharelado, presentes na reformulação substantiva da matriz 

curricular, inserem-se no processo de adequação aos novos cenários sociais e 

institucionais, internos e externos, que impõe reorientação na formação profissional. 
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Art. 53. A nova estrutura curricular será implementada para os alunos que 

ingressarem no primeiro semestre de 2006. 

 

Art. 54. Estas normas entram em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Mossoró – RN, 03 de outubro de 2013. 
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ANEXO I – DECRETO N° 47-B/65 – CRIAÇÃO DA FACULDADE DE FILOSOFIA, 
CIÊNCIAS E LETRAS DE MOSSORÓ. 
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ANEXO II – RESOLUÇÃO N° 019/1998-CONSEPE 
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ANEXO III – AD REFERENDUM N° 002/2013 – FAFIC  
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ANEXO IV – PORTARIA N° 010/2013 – FAFIC  
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ANEXO V – RECONHECIMENTO DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
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ANEXO VI - ATIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARES 
 

ATIVIDADES NATUREZA PONTUAÇÃO 

Iniciação à docência Atividades relacionadas à participação 
do aluno no Programa Institucional de 
Monitoria (PIM) como bolsista ou 
voluntário e PIBID 

120 pontos (40 por 
semestre) 

Iniciação à extensão Corresponde a participação em projetos 
de extensão como bolsista ou voluntário 

120 pontos (30 por 
semestre) 

Iniciação Científica 
(PIBIC) 

Participação em projetos de pesquisa 
como bolsista ou voluntário 

120 pontos (30 por 
semestre) 

Programa de 
Educação Tutorial 
(PET) em Ciências 
Sociais 

Bolsista ou voluntário do PETCIS 120 pontos (40 por 
ano) 

Eventos científicos 
(ANPOCS, SBPC, ABA, 
ABCP, SBS, ENCOPE, 
etc.) 

Participação como ouvinte em evento 
local e regional 

30 pontos (10 pontos 
por evento) 

Participação como monitor em evento 
local e regional 

60 pontos (20 pontos 
por evento) 

Apresentação de trabalho em evento 
local e regional 

70 pontos (25 pontos 
por trabalho) 

Participação como ouvinte em evento 
nacional e internacional 

60 pontos (20 pontos 
por evento) 

Participação como monitor em evento 
nacional e internacional 

75 pontos (15 pontos 
por evento) 

Apresentação de trabalho em evento 
nacional e internacional 

100 pontos (20 por 
trabalho) 

Produção científica e 
de divulgação 

Artigo completo em revista indexada 100 pontos (50 
pontos por artigo) 

Artigo completo em revista virtual 60 pontos (30 pontos 
por artigo) 

Trabalho completo em anais de evento 

 
50 pontos (25 pontos 
por artigo) 

Resumo publicado em anais de evento 

 
30 pontos (10 pontos 
por resumo) 

Artigo publicado em jornais noticiosos 20 pontos (05 pontos 
por artigo) 

Grupos de pesquisa Participação em grupos de pesquisa da 
UERN 

75 pontos (25 pontos 
por ano) 

Atividade Curricular 
em Comunidade (ACC) 

Participação de atividade em 
comunidade coordenada por um 
professor da UERN. 

70 pontos (35 pontos 
por semestre) 

Vivência profissional Estágio profissional em instituições 
públicas, privadas ou não 

120 pontos (30 por 
semestre) 
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 governamentais.  

Vivência acadêmica Participação em defesas de 
monografias, dissertações e teses 

50 pontos (05 pontos 
por defesa) 

Participação como ouvinte em eventos 
acadêmicos como palestras, seminários, 
simpósios, workshop, dentre outros 

50 pontos (05 pontos 
por palestra) 

Participação em minicursos, oficinas, 
workshop, dentre outros (mínimo de 8 

horas/aula) 

45 pontos (15 pontos 
por minicurso) 

Produção Acadêmica Palestrante 150 pontos (30 
pontos por palestra) 

Ministrante de minicurso (mínimo de 8 
horas/aula) 

150 pontos (30 por 
minicurso) 

Ministrante de oficina (mínimo de 8 
horas/aula) 

150 pontos (30 
pontos por oficina) 

Ministrante de Workshop (mínimo de 8 

horas/aula) 
150 pontos (30 
pontos por 
workshop) 

Atividades artísticas e 
culturais 

Assistência de espetáculos de teatro, 
dança, música, etc. e de filmes de arte 

40 pontos (08 por 
espetáculo/filme) 

Participação na produção ou 
apresentação de espetáculos 

40 pontos (20 por 
espetáculo) 

Participação em cineclubes 60 pontos (20 pontos 
por ano) 

Participação em lançamentos de livros 20 pontos (05 pontos 
por lançamento) 

Atividades estudantis Participação em Conselhos e Colegiados 
Acadêmicos 

50 pontos (25 pontos 
por ano) 

Exercício de mandato em órgãos 
estudantis 

40 pontos (20 pontos 
por ano) 

Participação em eventos estudantis 30 pontos (10 pontos 
por evento) 

Empreendedorismo Participação na organização de eventos 
científicos, artísticos, culturais ou 
estudantis 

80 pontos (10 pontos 
por evento) 
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ANEXO VII - TABELA DE EQUIVALÊNCIAS DOS COMPONENTES 
CURRICULARES - MATRIZES 1998 e 2006 

 

CURRÍCULO VIGENTE CURRÍCULO 1996 
CÓD. DISCIPLINA CR/CH CÓD. DISCIPLINA Cr/Ch 

0701092-1 Teoria Antropológica 
Clássica  

04/60 0701047-1 Teoria Antropológica I 04/60 

0701093-1 Teoria Política Clássica  04/60 0701049-1 Teoria Política I 04/60 

0701094-1 Teoria Sociológica 
Clássica  

04/60 0701052-1 Teoria Sociológica I 04/60 

0701097-1 Teoria Antropológica 
Contemporânea I 

04/60 0701048-1 Teoria Antropológica II 04/60 

0701098-1 Teoria Política 
Contemporânea I 

04/60 0701050-1 Teoria Política II 04/60 

0701099-1 Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

04/60 0701053-1 Teoria Sociológica II 04/60 

0701119-1 Teoria Antropológica 
Contemporânea II 

04/60 0701007-1 Antropologia III 04/60 

0701120-1 Teoria Política 
Contemporânea II 

04/60 0701051-1 Teoria Política 
Contemporânea 

04/60 

0701125-1 Teoria Sociológica 
Contemporânea II 

04/60 0701054-1 Teoria Sociológica III 04/60 

0701171-1 Antropologia Brasileira  04/60 0701015-1 Etnologia Brasileira 04/60 

0701096-1 Metodologia das 
Ciências Sociais  

04/60 0702011-1 Teoria do Conhecimento  04/60 

0701100-1 Métodos e Técnicas de 
Pesquisa I  

04/60 0701022-1 Métodos e Técnicas de 
Pesquisa Social I 

04/60 

0701127-1 Métodos e Técnicas de 
Pesquisa II 

04/60 0701023-1 Métodos e Técnicas de 
Pesquisa Social II 

04/60 

0701128-1 Métodos e Técnicas de 
Pesquisa III 

04/60 0801026-1 
 

Estatística Aplicada às 
Ciências Sociais 

04/60 

0704059-1 História Moderna e 
Contemporânea 

04/60 0704028-1 História Econômica, Política e 
Social Geral 

04/60 

0704058-1 História Econômica e 
Política Brasileira 

04/60 0704029-1 História Econômica, Política e 
Social do Brasil 

04/60 

0401033-1 Produção Textual 04/60 0401054-1 Língua Portuguesa 
Instrumental I 

04/60 

0701172-1 Seminário de 
Monografia I 

04/60 0701029-1 Seminário de Monografia 04/60 

0701095-1 Pensamento Filosófico 
Moderno 

04/60 0702036-1 Fundamentos de Filosofia 04/60 

0301104-1 Psicologia da Educação 04/60 0301013-1 Psicologia da Adolescência 04/60 

0701106-1 Política Educacional 04/60 0301014-1 Estrutura e Funcionamento 
do Ensino Básico 

04/60 

0701105-1 Ética e Cidadania 04/60 0702020-1 Ética  I 04/60 

0701141-1 Estágio Curricular 
Supervisionado de 
Ensino III 

10/150 0701026-1 Prática de Ensino no Nível 
Fundamental 

10/150 

0701142-1 Estágio Curricular 
Supervisionado de 
Ensino IV 

10/150 0701027-1 Prática de Ensino no Nível 
Médio 

10/150 

 Optativa 04/60 0703030-1 Geografia do Brasil 04/60 

 Optativa 04/60 0703031-1 Geografia Humana e 
Econômica  

04/60 

 Optativa 04/60 0101002-1 Introdução à Economia 04/60 

 Optativa 04/60 0701040-1 Sociologia do Nordeste 
 Brasileiro 

04/60 
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 Optativa 04/60 0301018-1 Psicologia da Aprendizagem 04/60 

 Optativa 04/60 0701035-1 Sociologia da Educação 
Brasileira 

04/60 

 Optativa 04/60 0701014-1 Estruturas de Classes e 
Estratificação Social 

04/60 

 Optativa 04/60 0703030-1 Geografia Regional 04/60 

 Optativa 04/60 0701014-1 Estruturas de Classes e 
Estratificação Social 

04/60 

 Optativa 04/60 0701024-1 Movimentos sociais 04/60 

 Optativa 04/60 0701005-1 Antropologia das Sociedades 
Complexas 

04/60 

 Optativa 04/60 0701013-1 Estado e Políticas Públicas 04/60 

 Optativa 04/60 0701038-1 Sociologia do 
Desenvolvimento 

04/60 

 Optativa 04/60 0701034-1 Sociologia da Cultura 04/60 

 Optativa 04/60 0701009-1 Cultura Política e Poder Local 04/60 

 Optativa 04/60 0701031-1 Sociedade e Natureza 04/60 

 Optativa 04/60 0701046-1 Sociologia Urbana 04/60 

 Optativa 04/60 0701045-1 Sociologia Rural 04/60 

 Optativa 04/60 0701028-1 Religião e Sociedade 04/60 

 Optativa 04/60 0701041-1 Sociologia do Turismo 04/60 

 Optativa 04/60 0701057-1 Tópicos Especiais em 
Sociologia 

04/60 

 Optativa 04/60 0701056-1 Tópicos Especiais em Política 04/60 

 Optativa 04/60 0701055-1 Tópicos Especiais em 
Antropologia 

04/60 

 Optativa 04/60 0701042-1 Sociologia Econômica 04/60 

 Optativa 04/60 0701030-1 Sociedades Camponesas 04/60 

 Optativa 04/60 0701039-1 Sociologia do Meio Ambiente 04/60 

 Optativa 04/60 0701037-1 Sociologia da História 04/60 

 Optativa 04/60 0701036-1 Sociologia da Sociologia do 
Brasil 

04/60 

 Optativa 04/60 0701008-1 Antropologia da violência 04/60 

 Optativa 04/60 0701018-1 Imaginário e Política 04/60 

 Optativa 04/60 0701025-1 Partidos Políticos 04/60 

 Optativa 04/60 0701001-1 Análise e Elaboração de 
Projetos 

04/60 

 Optativa 04/60 0201001-1 Administração e 
Planejamento em Serviço 
Social 

04/60 
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ANEXO VIII - TABELA DE EQUIVALÊNCIAS DOS COMPONENTES 
CURRICULARES - OUTROS CURSOS DA UERN 

 

UNIDADE UNIVERSITÁRIA: FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS - FAFIC 

DEPARTAMENTO ACADÊMICO: CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICA CURSO: 
LICENCIATURA EM 
CIÊNCIAS SOCIAIS 

 
 

(*) 

COMPONENTE CURRICULAR DO CURSO DE ORIGEM 
COMPONENTE CURRICULAR EQUIVALENTE DE OUTRO 

CURSO 
CURSO DISCIPLINA CURSO DISCIPLINA SIM NÃO 

 CÓDIGO 
NOME DA 

DISCIPLINA 
CH/CR  CÓDIGO 

NOME DA 
DISCIPLINA 

CH/CR   

100520-0  

0701019-1 
INTRODUÇÃO À 
ANTROPOLOGIA 

04/60 HISTÓRIA 0704035-1 
ANTROPOLOGIA 

CULTURAL 
04/60 X  

04/60 TURISMO 0105004-1 
ANTROPOLOGIA E 

TURISMO 
04/60  X 

0701020-1 
INTRODUÇÃO À 

POLÍTICA 
04/60 HISTÓRIA 0701010-1 CIÊNCIA POLÍTICA 04/60 X  

0701021-1 
INTRODUÇÃO À 

SOCIOLOGIA 

04/60 DIREITO 0701043-1 
SOCIOLOGIA 

GERAL 
04/60 X  

04/60 ECONOMIA 0701043-1 
SOCIOLOGIA 

GERAL 
04/60 X  

04/60 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS 
0701043-1 

SOCIOLOGIA 
GERAL 

04/60 X  

04/60 ADMINISTRAÇÃO 0701043-1 
SOCIOLOGIA 

GERAL 
04/60 X  

04/60 GEOGRAFIA 0701043-1 
SOCIOLOGIA 

GERAL 
04/60 X  

04/60 ENFERMAGEM 0701016-1 
FUNDAMENTOS 
DA SOCIOLOGIA 

04/60 X  

0701091-1 
METODOLOGIA DO 

TRABALHO 
CIENTÍFICO 

04/60 PEDAGOGIA 
0301055-1 

 

ORGANIZAÇÃO DO 
TRABALHO 

ACADÊMICO 
04/60  X 

04/60 COMPUTAÇÃO 
0805035-1 

 

METODOLOGIA DO 
TRABALHO 
CIENTÍFICO 

04/60  X 

04/60 
CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS 
0103014-1 

 

METODOLOGIA DO 
TRABALHO 
CIENTÍFICO 

04/60  X 

04/60 
COMUNICAÇÃO 

SOCIAL 
0705002-1 

 

METODOLOGIA DO 
TRABALHO 
CIENTÍFICO 

04/60  X 

04/60 GEOGRAFIA 
0703035-1 

 

METODOLOGIA DO 
TRABALHO 
CIENTÍFICO 

04/60  X 

04/60 
GESTÃO 

AMBIENTAL 
0104002-1 

 

METODOLOGIA DO 
TRABALHO 
CIENTÍFICO 

04/60  X 

04/60 
LETRAS E 
MÚSICA 

0401059-1 
 

METODOLOGIA DO 
TRABALHO 
CIENTÍFICO 

04/60  X 

04/60 TURISMO 
0105002-1 

 

METODOLOGIA DO 
TRABALHO 
CIENTÍFICO 

04/60  X 

04/60 MATEMÁTICA 0801067-1 

PRODUÇÃO DE 
TRABALHOS 

ACADÊMICOS-
CIENTÍFICOS 

04/60  X  

04/60 HISTÓRIA 0704032-1 
MÉTODOS E 

TÉCNICAS DE 
PESQUISA 

04/60  X 

0701102-1 
ANTROPOLOGIA 
DA EDUCAÇÃO 

04/60 PEDAGOGIA 0301050-1 
ANTROPOLOGIA E 

EDUCAÇÃO 
04/60  X 

0801024-1 ESTATÍSTICA I 04/60 MATEMÁTICA 0801058-1 
ESTATÍSTICA 
DESCRITIVA 

04/60  X 

(*) Caso em que a equivalência é recíproca entre as disciplinas 
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ANEXO IX - ALTERAÇÕES DE EMENTAS 

PROJETO PEDAGÓGICO SAE 
CÓD COMPONENTES 

CURRICULARES 
EMENTA EMENTA 

0701019-1 INTRODUÇÃO À 
ANTROPOLOGIA 

 
 
 

O saber pré-antropológico e o 
discurso sobre a diferença. A 
transição para a humanidade 
e a versão disciplinar sobre o 
“outro”: evolucionismo 
vitoriano e o difusionismo.  O 
problema do etnocentrismo. A 
antropologia cultural 
americana e o relativismo 
cultural. 

As principais reflexões pré-
antropológicas sobre a alteridade e 
a cultura: filósofos, cronistas e 
viajantes. Processo de construção 
da Antropologia. Constituição do 
objeto de estudo. Cultura, 
relativismo e etnocentrismo. 

0701020-1 INTRODUÇÃO À 
POLÍTICA 

 
 

As origens da política. Teorias 
da Soberania. Maquiavel e a 
política moderna.  As teorias 
do direito natural e o 
contratualismo: Hobbes, 
Locke e Rousseau. A 
formação do estado moderno. 

Filosofia, Política e ciência política. 
A esfera da Política. A Política em 
Maquiavel e a gênese do 
pensamento político moderno. 
Soberania, autonomia e liberdade 
na constituição do pensamento 
político clássico. Constituição da 
ciência política. Temas e conceitos 
fundamentais da ciência política. 
Métodos em ciência política. 

0701021-1 INTRODUÇÃO À 
SOCIOLOGIA 

 
 

O contexto histórico do 
surgimento da sociologia. A 
sociologia e a modernidade. A 
sociologia como disciplina 
científica. Conceitos 
fundamentais: indivíduo e 
sociedade, grupos sociais, 
comunidade e sociedade, 
estrutura e organização 
social, valores e normas 
sociais, papel e status. 

A gênese da Sociologia: 
precursores e fundadores. O 
contexto histórico da disciplina. 
Objeto da Sociologia. Principais 
abordagens. Conceitos 
fundamentais. 

0701032-1 SOCIOLOGIA DA 
LINGUAGEM 

Origens da linguagem. 
Conceito e métodos da 
sociologia da linguagem. O 
poder simbólico da 
linguagem. Economia das 
trocas simbólicas. 

Origem, conceito e métodos da 
sociologia da linguagem. Economia 
das trocas simbólicas. O poder 
simbólico da linguagem 
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ANEXO X - ALTERAÇÕES DE NOMENCLATURA DE COMPONENTES 
CURRICULARES 

 
 

CÓD. COMPONENTE 
CURRICULAR 

CR CH PROPOSTA PRÉ-
REQUISITOS 

CÓD. 

0701100-1 Métodos e Técnicas 
de Pesquisa I 

04 60 Métodos e Técnicas 
de Pesquisa Social I 

Metodologia das 
Ciências Sociais  

0701096-1 

0701127-1 Métodos e Técnicas 
de Pesquisa II 

04 60 Métodos e Técnicas 
de Pesquisa Social II 

Métodos e 
Técnicas de 
Pesquisa Social I 

A ser criado 

0701128-1 Métodos e Técnicas 
de Pesquisa III 

04 60 Métodos e Técnicas 
de Pesquisa Social 
III 

Métodos e 
Técnicas de 
Pesquisa Social II 
 

A ser criado 
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ANEXO XI - INCLUSÃO DE COMPONENTES CURRICULARES 

 

CÓD. COMPONENTE 
CURRICULAR 

CÓD. PRÉ-REQUISITO GRUPO CR CH 

0701032-1 Sociologia da Linguagem 0701099-1 Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

Optativo 04 60 
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ANEXO XII - EQUIVALÊNCIAS DE COMPONENTES CURRICULARES 

 
CÓD. COMPONENTE 

CURRICULAR 
CR CH CÓD. EQUIVALENTE CÓD. PRÉ-

REQUISITO 
0301034-1 Pesquisa 

Educacional 
04 60 0701023-1 Métodos e 

Técnicas de 
Pesquisa Social II 

0701022-1 Métodos e 
Técnicas de 
Pesquisa 
Social I 

0701100-1 Métodos e 
Técnicas de 
Pesquisa I 

04 60 0701022-1 Métodos e 
Técnicas de 
Pesquisa Social I 

0701096-1 Metodologia 
das Ciências 
Sociais 

0701127-1 Métodos e 
Técnicas de 
Pesquisa II 

04 60 0701023-1 Métodos e 
Técnicas de 
Pesquisa Social II 

0701022-1 Métodos e 
Técnicas de 
Pesquisa 
Social I 

0701128-1 Métodos e 
Técnicas de 
Pesquisa III 

04 60 0801027-1 Estatística Aplicada 
às Ciências Sociais 

0701023-1 Métodos e 
Técnicas de 
Pesquisa 
Social II 

0801024-1 Estatística I 
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ANEXO XIII - COMPONENTES CURRICULARES E PRÉ-REQUISITOS 

 

ALTERAÇÃO PROPOSTA SAE 

CÓD. COMPONENTES 
CURRICULARES 

CÓD. Pré-
requisito 

COMPONENTES 
CURRICULARES 

CÓD. Pré-requisito 

0701096-1 Metodologia das 
Ciências Sociais 

- Sem pré-
requisito 

Metodologia das 
Ciências Sociais 

0701091-1 Metodologia do 
Trabalho Científico 

0701102-1 Antropologia da 
Educação 
 

0701092-1 Teoria 
Antropológi
ca Clássica 

Antropologia da 
Educação 
 

0701097-1 Teoria 
Antropológica 
Contemporânea I 

0301008-1 Sociologia da 
Educação 

0701094-1 Teoria 
Sociológica 
Clássica 

Sociologia da 
Educação 

0701099-1 Teoria Sociológica 
Contemporânea I 

07011061 Política Educacional 0701093-1 Teoria 
Política 
Clássica 

Política Educacional 0701098-1 Teoria Política 
Contemporânea I 

0701088-1 Cultura Brasileira 0701092-1 Teoria 
Antropológi
ca Clássica 

Cultura Brasileira 0701097-1 Teoria 
Antropológica 
Contemporânea I 

0701105-1 Ética e Cidadania 0701093-1 Teoria 
Política 
Clássica 

Ética e Cidadania 0701098-1 Teoria Política 
Contemporânea I 
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ANEXO XIV – CURRICULO LATTES DO CHEFE DO DEPARTAMENTO 
 

 

Juarez Antunes de Lima 
 Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/5922281720820392 

 Última atualização do currículo em 05/04/2013 
 

 

Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (1990), 

graduação em Ciências Sociais - Licenciatura pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(1992) e mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (1999). 

Atualmente é professor adjunto da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Tem experiência 

na área de Ciência Política, com ênfase em Teoria Política. (Texto informado pelo autor) 
 

Identificação 
 

Nome Juarez Antunes de Lima  

Nome em citações bibliográficas LIMA, J. A. 
 

Endereço 
 

Endereço Profissional 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais.  

BR 110, Km 46, Rua Prof. Antonio Campos, s/n - Campus Central 

Costa e Silva 

59633010 - Mossoró, RN - Brasil 

Telefone: (084) 33152195 

Ramal: 2195 

URL da Homepage: www.uern.br 
 

Formação acadêmica/titulação 
 

1996 - 1999 

Mestrado em Ciências Sociais (Conceito CAPES 4).  

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, Brasil.  

Título: Projeto Sertanejo: Propostas e Descaminhos do Núcleo de Pau dos Ferros,Ano de Obtenção: 1999. 

Orientador: Aldenôr Gomes da Silva. 

Bolsista do(a): Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, Brasil.  

Palavras-chave: Políticas Públicas. 

Grande área: Ciências Humanas / Área: Ciência Política.  

Grande Área: Ciências Humanas / Área: Ciência Política / Subárea: Políticas Públicas. 

 

1990 - 1992 

Especialização em Geografia. (Carga Horária: 480h).  

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, Brasil.  

Título: A Concepção do Espaço Segundo os Profissionais de Geografia da UFRN..  

Orientador: Beatriz Maria Soares Pontes. 

 

1990 - 1992 

Graduação em Ciências Sociais - Licenciatura.  

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, Brasil. 

 

1984 - 1990 

Graduação em Ciências Sociais - Bacharelado.  

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, Brasil. 

 

 

Atuação Profissional 
 

http://www.uern.br/
http://lattes.cnpq.br/0215042150980672
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Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, Brasil. 

Vínculo institucional 

1994 - Atual 

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Porfessor Adjunto, Carga horária: 40, Regime: Dedicação 

exclusiva. 

 

Áreas de atuação 
 

1. Grande área: Ciências Humanas / Área: Ciência Política.  

2. Grande área: Ciências Humanas / Área: Ciência Política / Subárea: Teoria Política/Especialidade: Teoria Política 

Moderna.  

3. Grande área: Ciências Humanas / Área: Ciência Política / Subárea: Teoria Política/Especialidade: Teoria Política 

Clássica.  

4. Grande área: Ciências Humanas / Área: Ciência Política / Subárea: Teoria Política/Especialidade: Teoria Política 

Contemporânea.  

5. Grande área: Ciências Humanas / Área: Ciência Política / Subárea: Teoria Política/Especialidade: Teoria Política 

Medieval.  

6. Grande área: Ciências Humanas / Área: Sociologia / Subárea: Fundamentos da Sociologia/Especialidade: História da 

Sociologia.  

 

Idiomas 
 

Inglês - Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco. 

Espanhol - Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco. 

Francês - Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Razoavelmente, Escreve Pouco. 
 

Produções 
 

 
 

Bancas 
 

Participação em bancas de comissões julgadoras 

Concurso público 
1. LIMA, J. A.. Banca Examinadora da Área de Cultura Econômica/Pau dos Ferros do 7º Concurso Público de Provas e 

Títulos para Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN. 2002. Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte. 

 

Eventos 
 

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras 

1. 3º Seminário Educação e Leitura.Pontos Controversos da Economia Educacional Brasiileira. 2000. (Seminário).  

2. XXXV Congresso Brasileiro de Economia e Sociologia Rural - SOBER. 1997. (Congresso). 

3. III Seminário de Pesquisa do Centro de Ciências Humanas Letras e Artes e II Semana de Humanidades. Questão 

Fundiária e meio Ambiente: Parnamirim e Nísia Floresta. 1993. (Congresso). 

4. I Encontro Nacional de TVs, Rádios e Produtoras Universitárias - MEC/TVU. 1993. (Encontro). 

5. II Semana Integrada do Meio-Ambiente - Secretaria de Fazenda e Planejamento - Coordenadoria do Meio-Ambiente - 

UFRN. 1992. (Encontro). 

6. II Encontro Regional de Estudos Geográficos: Interface Natureza/Sociedade no Nordeste - UFRN.A questão fundiária 

urbana e o meio-ambiente: a zona costeira dos municípios de Parnamirim e Nísia Floresta - RN. 1992. (Encontro). 

7. I Conferência para o Desenvolvimento Urbano Sustentado - ECO NATAL - Prefeitura Municipal de Natal. 1992. 

(Encontro). 

8. Seminário Natureza X Sociedade: Questões Metodológicas - Associação dos Gográfos Brasileiros - AGB. 1990. 

(Seminário). 

9. II Encontro Estadual de Geografia - UFRN. 1990. (Encontro). 

 

Orientações 
 

Orientações e supervisões concluídas 

Trabalho de conclusão de curso de graduação 
1. Antônio Dantas da Silva. Os 15 anos do SUS: sua história, os impasses, os avanços e desafios conquistados ao longo 

desses anois e a situação da saúde do município de Major Sales/RN. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação 

em Ciências Econômicas) - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Orientador: Juarez Antunes de Lima. 



281 

 

 

 

2
8
1

 

2. Kalene Pereira de Alencar. Desenvolvimento sustentável sem distribuição de renda: o caso de Pau dos ferros/RN. 

2004. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte. Orientador: Juarez Antunes de Lima. 

3. José Laécio H. dos Santos. A industrialização cearense no período 1987 - 1997. 2003. Trabalho de Conclusão de 

Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Orientador: Juarez 

Antunes de Lima. 

4. Páscoa Gluvênia de Souza. O papel do sistema orçamentário na arrecadação tributária municipal: um enfoque 

introdutório. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte. Orientador: Juarez Antunes de Lima. 

5. Francisco Aureciano de Bessa. Agumas considerações sobre a agricultura familiar do município de Portalegre-RN no 

ano de 1996. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte. Orientador: Juarez Antunes de Lima. 

6. Antônia Joênia de Holanda Silveira. A contribuição da empresa "Porfírio Confecções" para a economia de São 

Francisco do Oeste - RN, especialmente na geração de emprego e renda. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso. 

(Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Orientador: Juarez Antunes de 

Lima. 

7. Valéria Ferreira da Silva. A atuação do Projeto Sertanejo no município de Pau dos Ferros/RN - 1976 a 1984. 2002. 

Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte. Orientador: Juarez Antunes de Lima. 

8. Jandeilmo Cleidson Aires. A aplicabilidade dos recursos do FPM no município de Riacho de Santana/RN, e seu papel 

como principal fonte de sustentabilidade do municipio: uma anállise do período 1998 - 2000. 2002. Trabalho de 

Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

Orientador: Juarez Antunes de Lima. 

9. Braulino de Menezes Cabral Neto. Melhoria genética - raça Bôer e frigrífico abatedouro de caprinos e ouvinos no 

município de Itaú: um novo padrão de produção, mercado e renda. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação 

em Ciências Econômicas) - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Orientador: Juarez Antunes de Lima. 

10. Itamiram Vicente Miranda. Fruticultura irrigada: uma opção de desenvolvimento para o semi-árido 

norteriograndense. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte. Orientador: Juarez Antunes de Lima. 

11. 

Antonio Dias de Aquino Neto. O perfil agrícola do município de Marcelino Vieira/RN. 2002. Trabalho de Conclusão de 

Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Orientador: Juarez 

Antunes de Lima. 

12. 

Gladstone Lopes de Holanda. Caracterizção da Lei de Responsabilidade Fiscal: um enfoque técnico. 2002. Trabalho de 

Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

Orientador: Juarez Antunes de Lima. 

13. 

Juraci de Souza Rêgo. Agricultura familiar: fonte geradora de emprego e renda no município de Portalegre/RN, no 

período de 1995 - 2001. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte. Orientador: Juarez Antunes de Lima. 

14. 

Ana Paula Simões de Araújo Lopes. O processo de modernização na EBCT a partir da segunda metade dos anos 90 e 

seus impactos sobre o nível de qualificação da mão-de-obra: o caso da agência de Pau dos Ferros/RN. 2002. Trabalho 

de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

Orientador: Juarez Antunes de Lima. 

15. Adjanilza Alves de Souza Silva. Influência econômica do FUNDEF no município de Encanto/RN, no período de 1998 - 

2000. 2002. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte. Orientador: Juarez Antunes de Lima. 

16. Antônio José Bandeira. Os impactos provocados pelo surgimeneto da praga do Bicudo na cultura algodoeira do 

município de Marcelino Vieira/RN. 2000. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Orientador: Juarez Antunes de Lima. 

17. José Josafá Gameleira. A agricultura norteriograndense na década de 80: o fim da hegemonia algodoeira. 1999. 

Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte. Orientador: Juarez Antunes de Lima. 

 

Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 08/04/2013 às 8:03:59 
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ANEXO XV – ATA DE APROVAÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS 

SOCIAIS E POLÍTICA DA FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS DA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE DO ANO DE 2014. 

 

Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, às oito horas e trinta minutos, 

na sala Guimarães Rosa, Departamento de Ciências Sociais e Política - Campus Central, 

atendendo à convocação do Chefe do Departamento de Ciências Sociais e Política, professor 

Juarez Antunes de Lima, a plenária do departamento reuniu-se para deliberar os seguintes 

pontos de pauta: 1. Escolha da Coordenação do curso de Ciências Sociais do PARFOR/Pau 

dos Ferros; 2. Distribuição de disciplinas do PARFOR; 3. Indicação de Representação para o 

Fórum Integrado de Ensino nos Cursos de Licenciatura; 4. Discussão acerca da visita do 

Conselho Estadual de Educação; 5. Informes. Estiveram presentes os(as) professores(as): 

Ailton Siqueira de Souza Fonseca, Andrea Maria Linhares da Costa, Elcimar Dantas Pereira, 

Eliane Anselmo da Silva, Francisco Vanderlei de Lima, Jarileide Cipriano da Silva, João 

Freire Rodrigues, Juarez Antunes de Lima, Karlla Christine Araújo Souza, Pedro Arturo Rojas 

Arenas e Paulo Santos Dantas, o Técnico Administrativo Samuel Medley Bezerra Teixeira e o 

discente Jimesom Rodrigues de Vasconcelos. A professora Maria Cristina da Rocha Barreto 

justificou sua ausência. Faltaram os(as) professores(as): Aluízio Lins de Oliveira e  Maria das 

Graças Furtado. O professor Juarez iniciou a reunião comunicando ao departamento sobre a 

saída do professor José Glebson Vieira, que havia sido aprovado no concurso da UFRN, e que 

com isso a coordenação do PARFOR em Pau dos Ferros ficou aberta a escolha. Na sequencia, 

iniciou o primeiro ponto de pauta que trata sobre a escolha do coordenador e abriu espaço 

para que se apresentassem os interessados a assumir tal coordenação. A professora Eliane 

Anselmo manifestou interesse e logo após o professor Paulo Dantas também o fez. Cada 

professor fez uma breve explanação sobre o motivo de interesse em assumir a referida 

coordenação. Eliane falou sobre a boa relação que desenvolveu com os alunos do PARFOR 

no período em que ministrou disciplina, sobre a experiência com coordenação nos grupos de 

pesquisa e o interesse pessoal em coordenar este curso. O professor Paulo Dantas também 

expressou o interesse em novos desafios e sobre o interesse em assumir a coordenação. Em 

seguida, o professor Juarez colocou os dois nomes para votação na plenária. O resultado ficou 

da seguinte forma: 08 (oito) votos para a professora Eliane Anselmo, 01 (um) voto para o 

professor Paulo Dantas e 04 (quatro) abstenções. Sendo assim, a professora Eliane é nomeada 

coordenadora do PARFOR do curso de Ciências Sociais em Pau dos Ferros. Logo após, o 
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professor Juarez deu continuidade com o segundo ponto de pauta referente à distribuição de 

disciplinas do PARFOR. O chefe do departamento seguiu comentando que no semestre 

2014.1, apenas duas disciplinas são de incumbência do DCSP, são elas: Sociologia da 

Educação e Antropologia da Educação. O professor João Freire manifestou interesse em 

assumir a disciplina Sociologia da Educação e o professor Elcimar em ministrar a disciplina 

Antropologia da Educação. Juarez colocou os nomes em votação e a plenária aprovou por 

unanimidade. Seguiu-se a reunião para o terceiro ponto de pauta, indicação de representação 

para o Fórum Integrado de Ensino nos Cursos de Licenciatura. O professor Juarez comunicou 

sobre a solicitação de uma comissão para representar o curso de licenciatura no referido 

fórum, no qual devem ser indicados quatro nomes e entre estes deve estar a coordenadora de 

estágio, a orientadora acadêmico do curso e dois representantes do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE). Tendo em vista que até então não havia sido definida a representação do 

NDE, o chefe do departamento sugeriu incluir na pauta a escolha dos mesmos. A plenária 

aprovou a inclusão no ponto de pauta. Segundo a resolução Nº 59/2013 – CONSEPE de 11 de 

dezembro de 2013, NDE deve ser constituído pelos seguintes componentes: o chefe do 

departamento, a orientadora acadêmica, a coordenadora de estágio supervisionado e no 

mínimo dois professores que não exerçam função administrativa, sendo um para assumir a 

coordenação do NDE e outro a vice-coordenação. Abrindo para discussão, os professores 

Eliane Anselmo e Paulo Dantas manifestaram interesse em fazer parte do NDE, e não 

havendo mais nenhuma sugestão, os nomes foram colocados em votação, sendo aprovado por 

unanimidade. Conforme orienta a resolução, a coordenação e a vice-coordenação devem ser 

assumidas pelos dois professores que não exerçam função administrativa, o professor Paulo 

Dantas disse que a coordenação poderia ficar com a professora Eliane, e sem divergir, a 

plenária aprovou por unanimidade. Em consequência da composição do NDE, a comissão 

indicada pelo departamento para representação no Fórum Integrado de Ensino nos Cursos de 

Licenciatura ficou da seguinte forma: Professora Jarileide Cipriano, coordenadora do Estágio 

Supervisionado; Professora Andrea Linhares, orientadora acadêmica; Professor Paulo Dantas 

e Professora Eliane Anselmo, representantes do NDE. Não havendo mais nada a tratar sobre 

este ponto, o professor Juarez seguiu ao ponto seguinte: Discussão acerca da visita do 

Conselho Estadual de Educação. Informou que no mês de dezembro o departamento recebeu 

uma ligação telefônica do Conselho comunicando que estaria visitando o departamento para 

avaliar o curso de licenciatura ainda em 2013, o que causou um certo transtorno, pois o 

procedimento correto é que o Conselho faça contato com a Assessoria de Avaliação da UERN, 

e logo depois a Assessoria deveria comunicar ao departamento para tomar as providências. O 
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departamento entrou em contato com assessoria e informou da ligação. Por ser praticamente 

período de férias coletivas dos docentes, considerou-se que seria melhor solicitar ao 

Conselho, o adiamento da visita. No dia seguinte através de uma ligação feita pelo técnico 

administrativo Samuel Medley, o Conselho confirmou o adiamento, e estabeleceu a previsão 

para a visita no mês de março de 2014. Prosseguindo, Juarez salientou que todos os 

professores devem ficar atentos, pois a qualquer momento pode haver uma convocação para 

tratar sobre a avaliação, e que durante a visita do Conselho todos os professores do 

departamento devem estar presentes, além disso, todos devem atualizar o seus currículos 

lattes, que é um dos pontos a serem avaliados. Não havendo mais comentários, passou-se para 

o ponto seguinte. O último ponto da reunião são os Informes. A professora Andrea informou 

sobre a Semana de Ciências Sociais que acontecerá nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, e terá 

como objetivo arrecadar fundos para custear a instalação dos aparelhos ar-condicionado. Logo 

após, a professora Jarileide comentou sobre a I Gincana Acadêmica de Ciências Socais, que 

realizou em parceria com a professora Karlla Christine, e que ocorreu no último dia 06 de 

fevereiro, a gincana foi muito produtiva e houve uma boa participação dos alunos. Ainda em 

tempo, o professor Elcimar fez um breve comentário sobre as orientações monográficas, pois 

alguns orientandos ainda estavam muito atrasados e o prazo está se encerrando, pediu para o 

que os orientadores dessem um pouco mais de atenção a isso e cobre mais dos alunos. 

Finalizando o último ponto da pauta, Juarez encerrou a reunião. Não havendo mais nada a 

tratar, eu, Samuel Medley Bezerra Teixeira, Secretário do Departamento de Ciências Sociais e 

Política, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e os demais presentes. 

Mossoró-RN, 07 de fevereiro de 2014. 
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CRÉDITOS / 2490 HORAS-AULA 

8º PERÍODO 

Seminário 

de 

Monografia 

II               8 

 

          

4 

Optativa 

VIII 

 

     4 

7º PERÍODO 

Seminário de 

Monografia I 
 

4 

 

           

Optativa VII 

          

 

4 

Optativa VI 

 

 

          4 

Optativa V 

 

 

          4 

Optativa IV 

 

 

          4 

6º PERÍODO 

Produção 

Textual 

 

4 

História 

Econômica e 

Política do 

Brasil           4 

Optativa III 

 

 
           
4 

Optativa II 

 

 

          4 

Optativa I 

 

 

          4 

5º PERÍODO 

Métodos e 
Técnicas de 

Pesquisa Social 

III                   4 

  

História 

Moderna e 

Contemporânea 

 4 

                                  

Sociologia 
Brasileira 

                         

                       4 

Política 
Brasileira  

                         

4 

Antropologia 

Brasileira 

         4 

3º PERÍODO 

Métodos e 
Técnicas de 

Pesquisa Social 

I                     4 

Pensamento 

Filosófico 

Contemporâneo 

                    4 

    

Teoria  
Sociológica 

Contemporânea 

I                     4 

Teoria  
Política 

Contemporânea 

I         4 

Teoria 

Antropológica 

Contemporânea 

I                      4 

INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR 

Tempo Mínimo: 08 períodos letivos 

 Tempo Máximo: 14 períodos letivos 

4º PERÍODO 

Métodos e 
Técnicas de 

Pesquisa Social           

                       4 

Estatística 
 
                      

4 

             

Teoria  
Sociológica 

Contemporânea 

II          4 

Teoria 

Antropológica 

Contemporânea 

II         4 

Teoria  
Política 

Contemporânea 

II          4  

Metodologia 

do Trabalho 

Científico     

 4 

Introdução à 

Antropologia 

 

4 

Introdução à 

Política 

 
4 

Introdução à 
Sociologia 

 
4 

História do 

Pensamento 

Econômico 

 4 

1º PERÍODO 

Metodologia 

das Ciências 

Sociais 

4 

Pensamento      

Filosófico 

Moderno 

4 

Teoria  
Sociológica 

Clássica 
                     4 

Teoria  

Política 

Clássica 

         4 

Teoria 

Antropológica 

Clássica 

        4 

2º PERÍODO 

ANEXO XVII - FLUXOGRAMA DO CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

 


