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100210-0 Serviço Social (Bach.) Matriz: 20101

Faculdade de Serviço Social

  2.265     240     240
Obrigatórias (+) Optativas (+) Eletivas

3.000

Detalhamento da Distribuição de Carga Horária

    315     180       0
APCC (+) ATC (+) Estágio (+)

      0
TCC (+) Total da Carga Horária (=)

  0
Internato (+)

Componentes Obrigatórios
CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR / EQUIVALÊNCIAS / PRÉ-REQUISITOS CH APLIC.

1º semestre
0201008-1 Fundamentos Histórico-Teórico-Metodológicos do Serviço Social I    60 TE

O contexto histórico europeu e da América Latina e suas influências para o surgimento do Serviço Social. Surgimento,teorias que embasaram a
profissão e o processo de institucionalização no modo de produção capitalista. Análise crítica das tendências teórico-metodológicas e suas inflexões nas
formas de intervenção.

0301037-1 Psicologia Social    60 TE
Estudo do ser humano nos seus vários níveis de interação e relação interpessoal, institucional e grupal. Suas condutas e atividades comportamentais
diante das situações sociais que o envolvem.

0701019-1 Introdução à Antropologia    60 TE
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.

0105004-1 Antropologia e Turismo, 60 hEQ
0701021-1 Introdução à Sociologia    60 TE

 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.

0702037-1 Fundamentos de Filosofia    60 TE
Origem e caracterização da Filosofia. Evolução histórica da Filosofia. Elementos fundamentais da construção do conhecimento filosófico. Teorias e
correntes da Filosofia.

0701095-1 Pensamento Filosófico Moderno, 60 hEQ
0702090-1 Fundamentos de Filosofia, 60 hEQ
0702102-1 Introdução à Filosofia, 60 hEQ

2º semestre
0201007-1 Formação Econômica, Social e Política do Brasil    60 TE

Categorias de análise do modo de produção capitalista.A formação do povo brasileiro. A particularidade do processo de inserção brasileira nas  relações
capitalistas de produção.O processo de industialização e de organização política no Brasil.

0201009-1 Fundamentos Histórico-Teórico-Metodológicos do Serviço Social II    60 TE
O Serviço Social no contexto do capital monopolista, sua consolidação enquanto profissão na América Latina e particularmente no Brasil. As influências
teórico-metodológicas na formação profissional e as primeiras escolas de Serviço Social no Brasil. As escolas de Serviço Social no Rio Grande do
Norte.

0201008-1 Fundamentos Histórico-Teórico-Metodológicos do Serviço Social I, 60 hPR
0201049-1 Trabalho e Relações Sociais I    45 TE

O trabalho como categoria ontológica. A particularidade do trabalho na sociedade capitalista. Fundamentos da teoria do valor em Marx.
0201004-1 Trabalho e Relações Sociais, 60 hEQ

0201904-1 Oficina de Elaboração de Trabalhos Científicos    45 TE
Orientações para elaboração e normalização de trabalhos acadêmico-científicos.

0701049-1 Teoria Política I    60 TE
Estado e teoria política no pensamento político clássico. As tradições Jus-Naturalista e Hegel-Marxiana e a gênese do Estado moderno. Soberania,
sociedade civíl e sociedade política em T. Hobbes, J. Lock e J. J. Rousseau. Estado e sociedade em Marx e Gramsci.

0701183-1 Teoria Politica I, 60 hEQ
0701052-1 Teoria Sociológica I    60 TE

Da Proposição Comtiana de uma Física Social à Sociologia. Método e teoria social em Durkheim. A contribuição de Marx ao estudo da sociedade.
0701021-1 Introdução à Sociologia, 60 hPR
0701186-1 Teoria Sociológica I, 60 hEQ
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Componentes Obrigatórios
CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR / EQUIVALÊNCIAS / PRÉ-REQUISITOS CH APLIC.

3º semestre
0201010-1 Fundamentos Histórico-Teórico-Metodológicos do Serviço Social III    60 TE

O processo de consolidação da industrialização e as novas formas de enfrentamento da questão social pelo Estado Brasileiro e pela profissão. O
movimento de Reconceituação Latino-Americano e as influências teórico-metodológicas no Serviço Social brasileiro. As primeiras aproximações do
Serviço Social com o Marxismo no cenário nacional.

0201009-1 Fundamentos Histórico-Teórico-Metodológicos do Serviço Social II, 60 hPR
0201019-1 Política Social I    60 TE

Estado e Questão Social. O surgimento das políticas sociais. A particularidade das políticas sociais no Brasil. Direitos sociais e cidadania no Brasil.
Descentralização das políticas sociais. Debate contemporâneo das políticas sociais. A relação entre política social e Serviço Social.

0201050-1 Questão Social    45 TE
Definições da questão social. Determinantes históricos, culturais, econômicos e políticos da questão social. Debate sobre a questão social na
contemporaneidade. A questão social mo Brasil. Serviço Social e questão social.

0201022-1 Questão Social e Poder Local, 60 hEQ
0201051-1 Trabalho e Relações Sociais II    45 TE

Acumulação capitalista e processo de trabalho. Trabalho e reestruturação produtiva. Neoliberalismo e as atuais configurações do mundo do trabalho. As
esepcificidades do setor de serviços.

0201049-1 Trabalho e Relações Sociais I, 45 hPR
0201052-1 Família e Sociedade    45 TE

Construção social da família. Relação família, Estado e propriedade privada. Abordagens teóricas da concepção de família. Família e ideologia.
Diferentes formações familiares. As transformações da família na contemporaneidade.

0201905-1 Seminário Temático: Relações Geracionais e de Gênero    45 TE
Estudos acerca das relações patriarcais de gênero e das condições da infância e juventude e do envelhecimento dos sujeitos sociais.

0702020-1 Ética I    60 TE
Filosofia e Ética. Teoria dos valores. Ética e moral. Liberdade e determinismo. Julgamento moral e avaliação ética. Concepções éticas.

0701105-1 Ética e Cidadania, 60 hEQ

4º semestre
0201011-1 Fundamentos Histórico-Teórico-Metodológicos do Serviço Social IV    60 TE

A redemocratização do Brasil e suas inflexões no Serviço Social. As diversas formas de expressão e enfrentamento da questão social no Brasil e o
Serviço Social. A necessidade de redimensionamento da profissão frente as transformações societárias (neoliberalismo, internacionalização do capital).

0201010-1 Fundamentos Histórico-Teórico-Metodológicos do Serviço Social III, 60 hPR
0201020-1 Política Social II    60 TE

Formulação, gestão e avaliação das políticas sociais no Brasil. Legislação da Seguridade Social - saúde, assistência social e previdência.
0201019-1 Política Social I, 60 hPR

0201025-1 Serviço Social e Processos de Trabalho    60 TE
Serviço Social e trabalho. A inserção do Serviço Social em processos de trabalho. Trasnformações no mundo do trabalho e seus rebatimentos na práxis
profissional

0201053-1 Ética em Serviço Social    60 TE
Os fundamentos ontológicos e sócio-históricos da dimensão ético-moral da vida social e seus rebatimentos na ética profissional. O processo de
construção do ethos profissional em Serviço Social, o significado de seus valores e princípios ético-políticos. O debate teórico-filosófico sobre as
questões éticas da atualidade. Os Códigos de Ética Profissional na história do Serviço Social brasileiro.

0702020-1 Ética I, 60 hPR
0201005-1 Ética Profissional, 60 hEQ

0201067-1 Estágio Supervisionado em Serviço Social I   180 TP
Concepção de estágio e supervisão. As dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa da profissão e seus rebatimentos no estágio
supervisionado. Aproximação do(a) estudante com as diferentes realidades dos campos de estágio. Orientação do processo de observação, registro,
análise e inserção do(a) estagiário(a) no campo de estágio. Apreensão da realidade do campo de estágio.

0201010-1 Fundamentos Histórico-Teórico-Metodológicos do Serviço Social III, 60 hPR
0201031-1 Supervisão e Estágio I, 165 hEQ

0201906-1 Seminário Temático: Trabalho e Formação Profissional    45 TE
Estudos temáticos relacionados ao trabalho do(a) assistente social nos diversos espaços sócio-ocupacionais. A formação profissional em Serviço Social
no Brasil.
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Componentes Obrigatórios
CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR / EQUIVALÊNCIAS / PRÉ-REQUISITOS CH APLIC.

5º semestre
0201054-1 Metodologia Aplicada às Ciências Sociais    60 TE

Fundamentos da ciência. Ideologia e ciência. O método científico. A importância do método para a pesquisa social. O método nos clássicos das
ciências sociais.

0201055-1 Legislação Social    45 TE
Formas de estruturação dos direitos e garantias fundamentais da cidadania. Ordenamentos jurídicos que regulamentam os direitos sociais no Brasil:
Estatuto do Idoso; Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei Maria da Penha; Lei Orgânica da Saúde; Lei Orgânica da Assistência Social; Sistema
Único da Assistência Social; Decreto 3.298/99 - pessoas com deficiência; Lei Estadual Contra Violência Homofóbica; Lei Orgânica da Previdência
Social dentre outros.

0901068-1 Direito e Legislação Social, 45 hEQ
0201056-1 Serviço Social e Instrumentalidade    60 TE

Razão instrumental e razão dialética. Unidade teoria e prática. Concepção de instrumentalidade como processo de mediação do Serviço Social.
Princípios instrumentais técnico-operativos da profissão.

0201057-1 Administração e Planejamento Social    60 TE
Teorias da administração. Concepção de planejamento social e as formas de organização das ações planejadas: planos, programas e projetos.
Elaboração, gestão e avaliação de projetos sociais. Administração, planejamento e Serviço Social.

0201002-1 Administração e Planejamento em Serviço Social II, 60 hEQ
0201063-1 Estágio Supervisionado em Serviço Social II   150 TP

Orientação do processo de observação, registro, análise e atuação do(a) estagiário(a) no campo de estágio. Construção e operacionalização do projeto
de intervenção. Avaliação do processo de aprendizagem do(a) aluno(a) no campo de estágio.

0201053-1 Ética em Serviço Social, 60 hPR
0201067-1 Estágio Supervisionado em Serviço Social I, 180 hPR

0201907-1 Seminário Temático: Políticas Sociais    45 TE
Questões relacionadas às políticas sociais e às condições concretas de sua efetividade na contemporaneidade.

6º semestre
0201058-1 Classes e Movimentos Sociais    60 TE

Análise teórico-política das classes sociais no capitalismo. Constituição de sujeitos sociais, estratégias coletivas de organização política. Conepções
teóricas dos movimentos sociais. Resgate histórico dos movimentos sociais no Brasil. Movimentos sociais e questão social na contemporaneidade. A
relação Serviço Social e movimentos sociais.

0201024-1 Serviço Social e Movimentos Sociais, 60 hEQ
0201059-1 Serviço Social e Projeto Profissional    60 TE

Instrumentos normativos e parâmetros de atuação do Serviço Social. Possibilidades e limites da materialização do projeto profissional nos espaços
sócio-ocupacionais da profissão.

0201060-1 Pesquisa Social    60 TE
Conceitos básicos, classificação e tipos de pesquisas. O processo de construção do projeto de pesquisa. Paradgmas das ciências sociais e adoção dos
instrumentos de produção de dados. Análise e interpretação de dados.

0201054-1 Metodologia Aplicada às Ciências Sociais, 60 hPR
0201017-1 Pesquisa em Serviço Social I, 60 hEQ

0201064-1 Estágio Supervisionado em Serviço Social III   150 TE
Orientação do processo de observação, registro, análise e atuação do(a) estagiário(a) no campo de estágio. Operacionalização e avaliação do projeto de
intervenção. Construção do relatório técnico-científico. Avaliação do processo de aprendizagem do(a) estudante no campo de estágio.

0201063-1 Estágio Supervisionado em Serviço Social II, 150 hPR
0201908-1 Seminário Temático: Ética e Direitos Humanos    45 TE

Estudos temáticos que envolvem as questões étnico-raciais, a dimensão ética e dos direitos humanos na sociabilidade capitalista.

7º semestre
0201061-1 Serviço Social e Saúde    60 TE

Política de saúde no Brasil e o Serviço Social. O Projeto ético-político do Serviço Social e a Reforma Sanitária. O Sistema Único de Saúde (SUS) e os
desafios para a atuação do Serviço Social. Particularidades do trabalho do assistente social na área da saúde.

0201062-1 Seminário de Monografia I    90 TE
As fases de um projeto monográfico. A definição do objeto. A construção do marco teórico. A análise e pressupostos do estudo. Procedimentos
metodológicos; Escolha do instrumento.

0201011-1 Fundamentos Histórico-Teórico-Metodológicos do Serviço Social IV, 60 hPR
0201060-1 Pesquisa Social, 60 hPR

0201909-1 Seminário Temático: Projeto Ético-político Profissional do Serviço Social    45 TE
Processo de construção sócio-histórica do projeto ético-político profissional do Serviço Social brasileiro.
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Componentes Obrigatórios
CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR / EQUIVALÊNCIAS / PRÉ-REQUISITOS CH APLIC.

8º semestre
0201066-1 Seminário de Monografia II    90 TE

As etapas do trabalho de campo. O processo de categorização e verificação das hipóteses. Sistematização de análise dos dados. Apresentação dos
resultados da pesquisa.

0201062-1 Seminário de Monografia I, 90 hPR
0201016-1 Monografia, 120 hEQ

0201910-1 Seminário Temático: Temas Contemporâneos em Serviço Social    45 TE
Discussão de temas presentes no debate profissional do Serviço Social brasileiro.

Componentes Optativos
CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR / EQUIVALÊNCIAS / PRÉ-REQUISITOS CH APLIC.

0101002-1 Introdução à Economia    60 TE
Fundamentos de economia: microeconomia e macroeconomia. Noções de Economia Monetária. Introdução ao crescimento e desenvolvimento
econômico. Noções de Economia Internacional.

0101046-1 Comunicação e Economia, 60 hEQ
0101083-1 Introdução à Economia, 60 hEQ

0101003-1 História Econômica Geral    60 TE
Caráter e conceitos fundamentais. Caracterização das várias formas de organização econômica, das civilizações primitivas às contemporâneas.
Elementos que contribuem para a análise da atual utilidade econômica.

0101084-1 História Econômica Geral, 60 hEQ
0101004-1 História do Pensamento Econômico    60 TE

Fisiocratas: Adam Smith e David Richard. Os neocardianos.
0101085-1 História do Pensamento Econômico, 60 hEQ

0101008-1 Contabilidade Social    60 TE
Conceituação de agregados macroeconômicos. Sistema de contas nacionais. Esquemas e modelos de insumo-produto. Contabilidade e preços
constantes. Produto real e renda real. Balanço de pagamento.

0101009-1 Desenvolvimento Sócio-Econômico    60 TE
O marco teórico-histórico do processo de desenvolvimento e subdesenvolvimento (concepções clássica, neoclássica, keynesiana e schumpeteriana). A
problemática da industrialização da América Latina. A teoria Cepalina. O padrão de industrialização recente dos países desenvolvidos.  Concepções
recentes sobre desenvolvimento. Relações internacionais versus desenvolvimento econômico.

0101010-1 Economia Política I    60 TE
A questão do método da Economia Política. Valor e mercadoria. Transformação do valor em capital. Processo de trabalho,  processo de valorização e
forças produtivas capitalistas. Acumulação e reprodução. Concorrência e preço de produção.

0101086-1 Economia Política I, 60 hEQ
0101011-1 Economia Política II    60 TE

Processo de circulação do capital.  Transformação dos valores em preço de produção. Lei de tendência à queda da taxa de lucro. As crises capitalistas.
Dinheiro, Crédito e capital financeiro. O capital monopolista. Financeirização do capital.

0101013-1 Formação Econômica do Brasil I    60 TE
Os Ciclos econômicos: açúcar, ouro e café. Transição para o trabalho assalariado. Origens da Industrialização brasileira. A Crise de 1929 e os
mecanismos de recuperação. O processo de substituição de Importações.

0101014-1 Formação Econômica do Brasil II    60 TE
Mudanças no padrão de acumulação (1929/1945). Comportamento da economia no pós-guerra (1945/1955). O novo padrão de acumulação
(1956/1961). Crise e reajustamento (1962/1967).

0101023-1 Economia Brasileira Contemporânea I    60 TE
O padrão de acumulação do pós-guerra. Crise e reajustamento. Recuperação e auge (1967/1973). A desaceleração do crescimento e as inflexões e as
políticas econômicas (1974/ 1980). A crise dos anos oitenta e os planos de estabilização (Planos Cruzado I e II, Planos Collor I e II e Plano Real).

0101024-1 Economia Brasileira Contemporânea II    60 TE
Tópicos especiais sobre a conjuntura econômica brasileira contemporânea.

0101041-1 Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável    60 TE
Desenvolvimento Econômico Mundial. Consequências Ambientais do Desenvolvimento Econômico. Evolução da Questão Ambiental no Mundo. Teoria
da Sustentabilidade. Conceitos Básicos em Gestão Ambiental: Capital Natural. Conceitos Básicos em Gestão Ambiental: Entropia e Desenvolvimento.
Avaliação de Sustentabilidade: Indicadores Ambientais. Políticas Sustentáveis para o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Cidades Sustentáveis. A
implantação de Sistemas Municipais de Meio Ambiente. Instrumentos Econômicos de Gestão Ambiental Pública. Política Ambiental Internacional.

0102006-1 Administração de Recursos Humanos I    60 TE
A organização e o ambiente interno. Cultua e clima organizacionais. Planejamento de recursos humanos. Função procura. Função desenvolvimento.
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Componentes Optativos
CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR / EQUIVALÊNCIAS / PRÉ-REQUISITOS CH APLIC.

0102007-1 Administração de Recursos Humanos II    60 TE
Função remuneração. Função integração. Função motivação. Função manutenção. Administração de estratégias de recursos humanos.

0102031-1 Introdução à Administração    60 TE
Evolução da Teoria Administrativa. Planejamento. Organização. Coordenação. Direção. Controle.

0102040-1 Qualidade Total    60 TE
Conceito de controle de qualidade total. Prática da qualidade total. Gerenciamento da qualidade total. Garantia da qualidade total. Implantação do TCQ.

0102041-1 Relações Públicas e Humanas    60 TE
Organização das Relações Públicas. Relações entre funcionários. Relações com acionistas. Relações com consumidores. Relações com a
comunidade. Relações com associações de classe profissionais. Relações com concorrentes e fornecedores. Relações político sociais.

0102044-1 Teoria das Organizações    60 TE
O mundo organizacional. O comportamento organizacional. Motivação. Teoria das decisões conflito organizacional. Limites cognitivos da racionalidade.
Planejamento e inovação nas organizações. Processos e Tecnologias.

0102045-1 Teoria Geral da Administração I    60 TE
Antecedentes históricos da Administração . Teoria Clásica. Teoria das Relações Humanas. Teoria Neoclássica. Teoria Estruturalista.

0102046-1 Teoria Geral da Administração II    60 TE
Teoria comportamentalista. Teoria dos sistemas abertos. Teoria contigencial. Introdução a qualidade total e à reengenharia. O futuro da Administração.

0102048-1 Gestão Contemporânea    60 TE
Revolução técnico-científica, a condução pós-moderna, globalização, reestruturação produtiva e competitividade.  Enfoque  sistêmico. Modelos
emergentes de gestão. O papel do líder frente a esse contexto. A função social das empresas.

0102055-1 Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável    60 TE
Desenvolvimento Econômico Mundial. Conseqüências ambientais do desenvolvimento econômico. Evolução da questão ambiental no mundo. Teoria da
sustentabilidade. Indicadores ambientais. Entropia e desenvolvimento.  Capital natural. Conceitos básicos e gestão ambiental. Políticas sustentáveis
para o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Cidades sustentáveis; A implantação de Sistemas Municipais de Meio Ambiente. Instrumentos econômicos
de Gestão Ambiental Pública. Política Ambiental Internacional.

0102140-1 Turismo e Meio Ambiente, 60 hEQ
0105011-1 Turismo e Meio Ambiente, 60 hEQ

0102074-1 Gestão de Pessoas em Turismo    60 TE
As organizações e a gestão de pessoas. Evolução da gestão de pessoas. Funções administrativas e operacionais da gestão de pessoas: procura,
aplicação, manutenção e desenvolvimento. Desafios da gestão de pessoal. Responsabilidade social das organizaçãoes. Qualidade de vida no trabalho.
Remuneração variável. Relações trabalhistas. Administração de carreira. Cenários futuros.

0102149-1 Gestão de Pessoas em Turismo I, 60 hEQ
0105034-1 Gestão de Pessoas no Turismo, 60 hEQ

0102103-1 Desenvolvimento Sustentável I    60 TE
Ementa em elaboração.

0103018-1 Contabilidade Governamental    60 TP
Controle na administração pública. Auditorias internas. Sistema de controle interno do poder executivo federal. Controle externo. Prestação de contas
anual (ordinária). Tomadas de contas especiais (TCE). Principais fraudes na administração pública. Detectando fraudes no serviço público.

0103025-1 Finanças Públicas    60 TE
Finanças públicas: Teorias, conceitos e evolução. Finanças públicas no Brasil. Instituições financeiras brasileiras. Política fiscal, atividade econômica e
finanças públicas: Tributação e gasto público; Performance fiscal. Necessidade de financiamento do setor público, déficits e dívida pública: Metas
bimestrais de receita; Audiência pública sobre as metas fiscais. Renuncia de receita. Política fiscal e distribuição de renda. O problema previdenciário
no Brasil. Reforma e federalismo fiscal.

0103030-1 Programação Orçamentária    60 TP
Conceito, finalidades, evolução conceitual do orçamento público, programação orçamentária no setor privado, orçamento público e orçamento
empresarial.

0103041-1 Contabilidade Básica I    60 TE
Aspectos conceituais e metodológicos das ciências contábeis. Técnicas contábeis: Escrituração, demonstrações contábeis, auditoria e análise de
balanços.

0103015-1 Contabilidade Geral I, 60 hEQ
0103090-1 Contabilidade Básica I, 60 hEQ

0201021-1 Questão Agrária    60 TE
A questão agrária no cenário brasileiro: surgimento, problemas e conseqüências. A questão agrária como uma esfera da questão social no Brasil. As
lutas sociais e a questão agrária: novos cenários e atores(regional e local).

0201068-1 Política de Atendimento a Crianças e Adolescentes    60 TE
A construção social dos conceitos de infância e de adolescência. A problemática da criança e do adolescente como expressão da questão social no
Brasil. Tópicos específicos dos estudos sociais sobre criança e adolescente: drogas, exploração sexual, atos infracionais, adoção, trabalho, negligência,
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violência, etc.
0201069-1 Velhice e Serviço Social    60 TE

Concepções de velhice. Aspectos culturais e sociais do “Ser velho” na sociedade capitalista. As políticas sociais voltadas para a população idosa.
Direitos sociais, Serviço Social e velhice no Brasil.

0201070-1 Gênero, Feminismo e Serviço Social    60 TE
A categoria gênero em suas diversas perspectivas teórico-políticas. Relações de gênero e patriarcado. Divisão sexual do trabalho e Serviço Social. As
relações entre gênero, questão social e Serviço Social. Políticas sociais e gênero. O feminismo como movimento de transformação social e o projeto
ético-político do Serviço Social.

0201071-1 Gestão de Pessoas e Serviço Social    60 TE
Desenvolvimento histórico da gestão de pessoas. Os subsistemas da gestão de pessoas. As novas determinações da gestão de pessoas e a inserção
do Serviço Social.

0201072-1 Seguridade Social e Serviço Social    60 TE
A Seguridade Social na Constituição Federal de 1998. A contra-reforma do Estado e seus rebatimentos para a seguridade social. As políticas de
seguridade social na contemporaneidade. O Serviço Social na Seguridade.

0201073-1 Poder Local    60 TE
Concepções de poder local e suas relações com as esferas estadual e federal. Processo de municipalização e modelos de gestão participativa no Brasil.
Poder local e controle social no enfrentamento à questão social.

0201074-1 Tópicos Especiais em Serviço Social    60 TE
Discussões contemporâneas que perpassam o Serviço Social.

0201075-1 Tópicos Especiais em Teoria Social    60 TE
Questões contemporâneas da sociedade e do pensamento social.

0201076-1 Tópicos Especiais sobre Luta Política na América Latina    60 TE
Questões contemporâneas da América Latina. Lutas, resistências e desafios.

0201077-1 Ética e Direitos Humanos    60 TE
Reflexão ontológica sobre a ética e os direitos humanos. A história dos direitos humanos no Brasil e no mundo. Lutas e demandas pela concretização
dos direitos humanos. Limites e possibilidades da materialização dos direitos humanos na sociabilidade do capital.

0201078-1 Serviço Social em Empresas    60 TE
Inserção do Serviço Social nas empresas. Funcionalidade do Serviço Social no âmbito empresarial.  Exigências, atribuições e novas requisições para o
Serviço Social nas empresas. Reestruturação produtiva, estratégias empresariais e suas implicações para o trabalho dos(as) assistentes sociais.

0201079-1 Serviço Social e Saúde Mental    60 TE
Concepções de saúde mental. O Sistema Único de Saúde (SUS) e a saúde mental no Brasil. Reforma psiquiátrica no Brasil. Política nacional de saúde
mental. A atuação dos(as) assistentes sociais na área de saúde mental.

0201080-1 Política Educacional e Serviço Social    60 TE
As diferentes concepções de educação. A educação como política pública no contexto da luta de classe. Desafios contemporâneos para para a
educação no Brasil. A relação entre o Serviço Social e a política educacional.

0201081-1 Política Social para Pessoas com Deficiência    60 TE
Concepções sobre deficiência. Análise da deficiência nos contextos histórico e social. Tipos de deficiência. Discriminação, preconceito e estigma.
Aportes legais e sistemas de apoio às pessoas com deficiência. Serviço Social e instrumentalidade no atendimento às pessoas com deficiência.

0201082-1 Terceiro Setor e Serviço Social    60 TE
Surgimento, expansão e financiamento do terceiro setor e funcionalidade no contexto capitalista atual. Relação do Terceiro Setor com o Estado. A
particularidade das Organizações Não Governamentais (ONGs) e sua relação com os movimentos sociais. A inserção do(a) assistente social em
ONGs: condições institucionais, relações de trabalho e as implicações para a construção do projeto ético-político do Serviço Social.

0201083-1 Serviço Social e Meio Ambiente    60 TE
Elementos conceituais para compreensão da questão ambiental. A questão ambiental como uma expressão da questão social. Serviço Social e sua
relação com o meio ambiente. O debate sobre a  questão ambiental na formação profissional.

0301008-1 Sociologia da Educação    60 TE
Análise dos principais paradigmas da sociologia da educação. Articulações e mediações entre educação e sociedade. Reflexão acerca de práticas
educativas formais e não formais – práticas sociais cotidianas – tendo como referência norteadora as instituições sociais, o processo de socialização e a
educação contra-hegemônica.

0301114-1 Sociologia da Educação, 60 hEQ
0301048-1 Fundamentos Sócio-Econômicos da Educação    60 TE

A vida em sociedade como objeto de investigação científica. Abordagens a respeito de grupo social, fato social, interação social. O ser humano e o
desafio da sobrevivência: o problema econômico da escassez. Infraestrutura e superestrutura político-jurídica e ideológica: condicionamentos e
mediações. A relação educação e trabalho: significados, desafios. A educação como fenômeno pluridisciplinar e sua interface com as perspectivas
socioeconômicas.

0301055-1 Organização do Trabalho Acadêmico    60 TE
O trabalho intelectual e a vida universitária. A ciência e outras formas de conhecimento. Tipos de trabalhos acadêmico-científicos. Diretrizes
teórico-metodológicas para o estudo acadêmico: estratégias de leitura, fichamento, resumo e outras formas de organização da informação. Etapas de
elaboração e aspectos técnicos da redação científica e acadêmica. Normas e critérios de apresentação de trabalhos acadêmicos, segundo a ABNT.

0103014-1 Metodologia do Trabalho Científico, 60 hEQ
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Componentes Optativos
CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR / EQUIVALÊNCIAS / PRÉ-REQUISITOS CH APLIC.

0104002-1 Metodologia do Trabalho Científico, 60 hEQ
0105002-1 Metodologia do Trabalho Científico, 60 hEQ
0301052-1 Organização e Princípios da Pesquisa em Educação, 60 hEQ
0401059-1 Metodologia do Trabalho Científico, 60 hEQ
0601031-1 Metodologia do Trabalho Acadêmico, 60 hEQ
0701091-1 Metodologia do Trabalho Científico, 60 hEQ
0703035-1 Metodologia do Trabalho Científico, 60 hEQ
0705002-1 Metodologia do Trabalho Científico, 60 hEQ
0805035-1 Metodologia do Trabalho Científico, 60 hEQ
0901003-1 Metodologia do Trabalho Científico, 60 hEQ

0301082-1 Organização da Educação Municipal    60 TE
O município e a educação escolar. O município como instância administrativa. Plano Municipal de Educação. Organização do sistema Municipal de
Ensino. A escola como centro da educação municipal.

0301088-1 Linguagem, Leitura e Produção de Textos    60 TE
A linguagem e o processo de comunicação. As funções da linguagem. A leitura como elemento interdisciplinar. A leitura e a produção de textos.
Tipologia textual. As relações entre os textos. A função do texto. Gêneros redacionais. Elementos e estrutura dos textos.

0301098-1 Relações de Gênero e Sexualidade na Educação    60 TE
As concepções de sexualidade e de gênero e a formação humana. As propostas governamentais para a educação sexual. Os Parâmetros Curriculares
Nacionais e o Tema Transversal Orientação Sexual. Propostas pedagógicas para uma educação não sexista. Sexualidade e relações de gênero no
cotidiano escolar: discursos, práticas e formação do educador.

0401029-1 Leitura    30 TE
Estudo da natureza, modelos e estratégias de leitura e suas implicações para o desenvolvimento da compreensão leitora.

0401033-1 Produção Textual    60 TE
Leitura, escrita e análise de gêneros textuais acadêmicos (resumo, resenha e seminário). Elementos responsáveis pela textualidade. Atividades e
estratégias de processamento da escrita acadêmica.

0401184-1 Produção Textual I, 60 hEQ
0401270-1 Produção Textual I, 60 hEQ

0401042-1 Argumentação    60 TP
A argumentação no discurso e na língua. Da retórica aristotélica aos estudos contemporâneos. Processos pragmáticos da argumentação.

0401211-1 Argumentação, 75 hEQ
0401054-1 Língua Portuguesa Instrumental I    60 TE

Processos e princípios da comunicação: aspecto social e individual da linguagem verbal. Funções da linguagem. Parágrafos: conceitos e
características. Os fatores da textualidade. Leitura e análise de textos narrativos, descritivos e dissertativos. Técnicas de produção textual, resumo e
resenha. Descrição gramatical ou gramática em uso.

0401089-1 Língua Brasileira de Sinais    60 TE
Libras em contexto. Estudo das modalidades visual e gestual da comunidade das pessoas surdas. Gramática de uso.

0401191-1 Língua Brasileira de Sinais I, 75 hEQ
0402019-1 Fundamentos da Língua Espanhola    60 TE

Estudo das estruturas linguísticas básicas da língua espanhola através de atividades que envolvam as quatro habilidades linguísticas.
0402094-1 Língua Espanhola Instrumental I, 60 hEQ
0402140-1 Fundamentos de Língua Estrangeira Moderna (Inglês e Espanhol), 60 hEQ
0402179-1 Língua Espanhola I, 60 hEQ

0402020-1 Fundamentos da Língua Inglesa    60 TE
Estudo das estruturas léxico-gramaticais da língua inglesa em nível elementar através de atividades envolvendo as quatro habilidades linguísticas.
Estudo de aspectos históricos e socioculturais de países de língua inglesa.

0402173-1 Língua Inglesa Instrumental, 60 hEQ
0402254-1 Língua Inglesa I, 60 hEQ

0501002-1 Concepções sobre o Ato de Estudar    45 TP
Primeira aproximação com o processo educar e investigar da enfermagem, enquanto princípio pedagógico. Prepara o aluno para a elaboração de
trabalhos científicos, enquanto conjunto de atividades intelectuais realizadas como requisito na produção de novos conhecimentos. Apresenta diretrizes
para a criação de hábitos de estudo, fornece diretrizes para a leitura, análise e interpretação de textos sobre a documentação dos estudos pessoais.

0501116-1 Conhecimento científico: leituras e técnicas, 45 hEQ
0501004-1 Epidemiologia e Enfermagem   120 TP

A epidemiologia enquanto produto e instrumento das práticas institucionais e sociais. Construção do conhecimento em epidemiologia e suas
repercussões na prática de saúde coletiva. A questão da cientificidade e do objeto de estudo em epidemiologia. Estudos dos determinantes sociais do
processo saúde/doença. Perfis epidemiológicos da população e monitoramento das condições de saúde. Sistemas da informação em saúde
(informatizados e manuais). Instrumentos e métodos epidemiológicos. Desenvolvimento do raciocínio lógico e compreensão dos métodos qualitativos e
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quantitativos utilizados no processo de investigação epidemiológica. A especificidade do trabalho de enfermagem e indissociabilidade dos modelos
clínico e epidemiológico de produção de serviços de saúde/enfermagem, reflete sobre sua problemática e pratica de projetos de intervenção de
enfermagem.

0501134-1 Epidemiologia e enfermagem, 90 hEQ
0501008-1 Enfermagem em Saúde Coletiva    90 TP

Construção histórica das políticas sociais particularizando as políticas de saúde. Demandas originárias dos movimentos popular e de saúde no
atendimento às necessidades sociais. O Estado Neo-liberal e o atendimento a essas demandas. A saúde como direito de cidadania. Determinação
histórica do processo coletivo de produção dos processos de saúde/doença. Produção e organização dos serviços de saúde no país. Processo de
trabalho (assistir/intervir, gerenciar, ensinar/aprender e investigar) de enfermagem no modelo epidemiológico e a indissociabilidade do modelo clínico.
Constroe instrumentos específicos para o trabalho (visita domiciliar, cobertura, concentração, trabalho com grupos, educação em saúde). Parte da
realidade da produção dos serviços de saúde/enfermagem, reflete sobre sua problemática e participa de projetos de intervenção de enfermagem na
perspectiva da transformação.

0501128-1 Enfermagem em saúde coletiva, 90 hEQ
0501016-1 Temas Avançados em Saúde Coletiva    60 TP

Discute temas relevantes e atuais relacionados à realidade de saúde. Aprofunda o estudo das principais expressões do processo saúde/doença em
saúde coletiva, políticas e modelos assistenciais em saúde. Constrói instrumentos que contribuam para a transformação da produção dos serviços de
saúde de Mossoró e Região na perspectiva da vigilância a Saúde. Parte da realidade da produção dos serviços de saúde/enfermagem, reflete sobre sua
problemática e participa de projetos de intervenção de enfermagem.

0501025-1 Antropologia e Saúde    45 TP
Possibilita a compreensão da saúde e da doença como conceitos complexos que aproximam o biológico e o social e se inscrevem no contexto histórico
de cada sociedade e na experiência concreta de cada sujeito. Trata da compreensão dos processos sociais que envolvem a saúde e a doença,
aprofundando o conhecimento das suas influências, das suas diversidades e das suas estratégias de enfrentamento.

0501030-1 Saúde Ambiental    45 TP
Dimensões global e local da crise ambiental. Modelo de desenvolvimento vigente. Potencialidades e possibilidades de recursos naturais como parte do
meio ambiente e suporte para o desenvolvimento. Relações entre produção do espaço, desenvolvimento e saúde. Políticas públicas para a saúde e sua
relação com o modelo de desenvolvimento e a interação com o meio ambiente.

0501126-1 Saúde ambiental, 45 hEQ
0701009-1 Cultura Política e Poder Local    60 TE

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 da democracia. Cultura política, poder local e participação cidadã.

0701013-1 Estado e Políticas Públicas    60 TE
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.

0701014-1 Estrutura de Classes e Estratificação Social    60 TE
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.

0701017-1 Tópicos Especiais em Sociologia    60 TE
Estudos temáticos sob a perspectiva sociológica e/ou estudo sistemático das contribuições sociológicas de um autor da política clássico ou
contemporâneo.

0701024-1 Movimentos Sociais    60 TE
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.

0701031-1 Sociedade e Natureza    60 TE
Natureza e cultura. Sociedades da natureza e natureza das sociedades. Organizações 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.

0701033-1 Tópicos Especiais de Política    60 TE
Estudos temáticos e a perspectiva da ciência política e/ou estudo sistemático das contribuições de um autor clássico ou contemporâneo da política.

0701034-1 Sociologia da Cultura    60 TE
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.

0701038-1 Sociologia do Desenvolvimento    60 TE
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.

0701039-1 Sociologia do Meio Ambiente    60 TE
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.

0701040-1 Sociologia do Nordeste Brasileiro    60 TE
O Conceito de região. A formação econômica da região nordeste. A questão regional no Brasil. Atores e lutas sociais no Nordeste Brasileiro. Limites e
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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”.

0701041-1 Sociologia do Turismo    60 TE
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 do meio ambiente. Turismo e desigualdade social. O olhar do turista.

0701042-1 Sociologia Econômica    60 TE
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 Econômia.

0701043-1 Sociologia Geral    60 TE
O contexto histórico do surgimento da Sociologia. A contribuição dos clássicos: Max Weber, Karl Max e Durkheim. Conceitos fundamentais.
Pressupostos da organização social. Método e análise da sociedade.

0701045-1 Sociologia Rural    60 TE
O rural como categoria de leitura do social. Estudos dos problemas agrários. Agricultura e agricultores na 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.

0701046-1 Sociologia Urbana    60 TE
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.

0701055-1 Tópicos Especiais em Antropologia    60 TE
Estudos temáticos sob a perspectiva antropológica e/ou sistemático e das contribuições de um autor.

0701088-1 Cultura Brasileira    60 TE
Identidade nacional. Cultura popular e ideologia. Indústria Cultural. Cultura do Rio Grande do Norte.

0701086-1 Cultura Brasileira, 60 hEQ
0701097-1 Teoria Antropológica Contemporânea I    60 TE

Análise estrutual na Antropologia e na Lingüistica. 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.

0701048-1 Teoria Antropológica II, 60 hEQ
0701129-1 Teória Antropológica II, 60 hEQ

0701098-1 Teoria Política Contemporânea I    60 TE
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.

0701050-1 Teoria Política II, 60 hEQ
0701184-1 Teoria Politica II, 60 hEQ

0701099-1 Teoria Sociológica Contemporânea I    60 TE
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.

0701053-1 Teoria Sociológica II, 60 hEQ
0701187-1 Teoria Sociológica II, 60 hEQ

0701100-1 Métodos e Técnicas de Pesquisa I    60 TE
O objeto das metodologias qualitativas. Observação sistemática e a observação participante. História da vida. Entrevistas individuais e grupais,
narraitiva, episódica. História oral. Vídeo, filme e fotografias como documentos de pesquisa. Análise de conteúdo e de discurso.

0701107-1 Antropologia da Religião    60 TE
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 sosial. 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.

0701028-1 Religião e Sociedade, 60 hEQ
0701108-1 Antropologia das Sociedades Contemporâneas    60 TE

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.

0701005-1 Antropologia das Sociedades Complexas, 60 hEQ
0701112-1 Antropologia Política    60 TE

Natureza e formas de organização política nas sociedades tribais. Processos de formação dos sistemas políticos. Chefias e lideranças. Poder e
autoridade. As inter-relações entro o político, o social, o econômico e o religioso.

0701113-1 Estudo dos Conflitos Sociais e da Violência    60 TE
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.

0701008-1 Antropologia da Violência, 60 hEQ
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0701114-1 Etnologia Indígena    60 TE
Estudo da heterogeneidade sóciocultural dos povos indígenas sul-americanos. A problemática indígena no Nordeste brasileiro. Estudo dos aspectos
sociais, econômicos, ecológicos, políticos, rituais, mitológicos, mágicos, religiosos e cosmológicos. Leitura e discussão de etnografias indígenas
sul-americanas.

0701115-1 Família, Parentesco e Ciclos de Vida    60 TE
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.

0701116-1 Gênero e Sexualidade    60 TE
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 construão 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.

0701117-1 Pesquisa de Campo em Antropologia    60 TE
Problemas epistemológicos, técnicas e éticos envolvidos na pesquisa de campo de caráter antropológico. Pesquisa de campo, etnografia e teoria
antropológica. A análise metodlogica da relação sujeito/objeto na Antropologia. Modalidades e recursos instrumentais da pesquisa etnográfica.
Autoridade etnográfica e representação do outro.

0701118-1 Relações Étnicas e Raciais    60 TE
A noção de grupo étnico na literatura sócio-antropológica. Teoria da etnicidade. A idéia de nação e territorialidade. A construção de identidades e as
relações raciais no contexto da diáspora africana.

0701120-1 Teoria Política Contemporânea II    60 TE
Globalização, neoliberalismo e reestruuração produtiva. Novos movimentos sociais. Ação, Legitimação e consenso. Teoria da escolha racional,
individualismo metodológico e redes sociais.

0701051-1 Teoria Política Contemporânea, 60 hEQ
0701185-1 Teoria Politica III, 60 hEQ

0701121-1 Política Brasileira    60 TE
Populismo no Brasil. Estruturas de poder no Brasi: coronelismo, mandonismo. Estado, classe média e intelectuais no Brasil. Democratização e
instituições políticas no Brasil. Estado e militares na política.

0701122-1 Sociologia da Arte    60 TE
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.

0701124-1 Sociologia do Trabalho    60 TE
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 informaconal, as redes empresariais e a
multinacionalização da produção. Trabalho flexibilizado e a nova questão social. As abordagens contemporâneas do trabalho: família, gênero, corpo,
subjetividade.

0701125-1 Teoria Sociológica Contemporânea II    60 TE
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.

0701054-1 Teoria Sociológica III, 60 hEQ
0701188-1 Teoria Sociológica III, 60 hEQ

0701126-1 Sociologia Brasileira    60 TE
A sociologia no Brasil: influências européias, 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.

0701036-1 Sociologia da Sociologia do Brasil, 60 hEQ
0701127-1 Métodos e Técnicas de Pesquisa II    60 TE

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. A presentação e avaliação do projeto de pesquisa.

0702006-1 Filosofia no Brasil    60 TE
Correntes do pensamento filosófico brasileiro.

0702007-1 Filosofia na América Latina    60 TE
Pressupostos filosóficos do pensamento latino-americano. Filosofia da libertação. Correntes do pensamento filosófico brasileiro.

0702010-1 Antropologia Filosófica    60 TE
Concepções metafísicas de homem. Concepções históricas. Liberdade e determinismo. A condição humana.
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Componentes Optativos
CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR / EQUIVALÊNCIAS / PRÉ-REQUISITOS CH APLIC.

0702011-1 Teoria do Conhecimento    60 TE
A Filosofia e o problema do conhecimento. Origem do conhecimento. Possibilidades e limites do conhecimento. Concepções de verdade. Conhecimento
e sociedade.

0701096-1 Metodologia das Ciências Sociais, 60 hEQ
0702016-1 Filosofia das Ciências Humanas    60 TE

Especificidade das Ciências Humanas. Questão de método. Objetividade e neutralidade. Ciência e poder.
0702026-1 Filosofia da Religião    60 TE

Interpretação filosófica da essência, do sentido e do valor da religião, em perspectiva histórica e sistemática, com auxílio dos diversos métodos
preconizados pela filosofia, tais como a fenomenologia, a análise da linguagem e a hermenêutica. Razão e fé. Pressupostos filosóficos das concepções
a respeito de Deus. 

0702027-1 Filosofia da Cultura    60 TE
Filosofia e Cultura. Cultura e tradição. Valores culturais. Cultura política.

0702029-1 Filosofia da História    60 TE
Os principais problemas da filosofia da história. História e ontologia. Concepções de história. O progresso da história. História e perspectiva.

0702030-1 Filosofia do Direito I    60 TE
Ética e código legal. Lei natural e lei humana. O problema da justiça. Concepções do direito: Kant. Hegel e Marx.

0702039-1 Análise de Textos Filosóficos    60 TE
Leitura analítica de uma obra clássica da Filosofia.

0702053-1 Fundamentos de Filosofia e Ética    60 TE
Concretização da Filosofia. A origem da Filosofia. Ética socrática-platônica. Ética das virtudes em Aristóteles: a idéia da justiça. Ética moderna: o
imperativo categórico de Kant. Principais questões éticas da modernidade: a idéia de valor em Scheler, o pragmatismo ético.

0704025-1 História das Idéias Políticas e Sociais    30 TE
Estudo conceitual do pensamento político-social que influenciaram o mundo desde o período grego até a contemporaneidade.

0705003-1 Teoria da Comunicação I    60 TE
Teoria da Informação. Objeto, processo e interdisciplinaridade da comunicação. Semiologia e Lin-
guística. Principais correntes teóricas: funcionalismo,
estruturalismo, marxismo. Escola latino-americana. Epistemologia e novos paradigmas da comunicação. Análise da comunicação na sociedade
comtemporânea.

0705222-1 Teorias da Comunicação, 60 hEQ
0705005-1 Teoria da Comunicação II    60 TE

Visão crítica e epistemológica, centrada nos princípios
de mediação e vinculação que visa problematizar questões como: espaço público e imagem pública, verdade e doxa, representação e
simulação,mediação e me
diatização, realizando a análise da passagem da sociedade moderna disciplinar para o modelo contemporâ-neo de redes e controle.

0705037-1 Dicção e Interpretação Oral    90 TE
Prática de técnicas básicas de leitura e interpretação oral de textos variados (notícias para radio e TV, reportagens,entrevistas,apresentações públicas e
apresentação oral de livros,comentários).

0705123-1 Comunicação e Cidadania    30 TE
Indivíduo,sociedade e construção da noção de cidadania na modernidade. Meios de comunicação, as fronteiras e interação entre o público e o privado.
As relações de poder nos processos de comunicação.

0801024-1 Estatística I    60 TE
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.

0801058-1 Estatística Descritiva, 60 hEQ
0901001-1 História do Direito    60 TE

História do Direito: Origem e objeto. Direito primitivo: Controle social e práticas primitivas. A cultura jurídica ocidental e o universo jurídico oriental. O
direito na Grécia antiga. O direito romano e seus principais institutos jurídicos: O civil law. Direito canônico. O processo de codificação. Evolução do
direito positivo moderno. A formação do sistema jurídico da common law. História do direito brasileiro.

0901126-1 História do Direito, 60 hEQ
0901004-1 Sociologia Jurídica    60 TE

Direito e sociedade. A ciência do Direito como Sociologia. Tipologia das relações sociais. Relações sociais e relações jurídicas. Conflitos sociais e
Direito. Direito e controle social. O papel do Poder Judiciário. Jurisprudência e mudança social.

0901128-1 Sociologia Jurídica, 60 hEQ
0901005-1 Filosofia do Direito    60 TE

Introdução.Noção e objeto da Filosofia do Direito. O método na Filosofia do Direito. Filosofia do Direito e ciências afins. Filosofia do Direito em Platão e
Aristóteles. Escolas filosóficas da Idade Média: direito natural em São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Filosofia do Direito nas escolas estóica e
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tomista. Os problemas fundamentais do Direito no pensamento moderno e contemporâneo. Os fundamentos do Direito: jusnaturalismo, positivismo,
normativismo e realismo jurídico. Epistemologia jurídica. Gnoseologia jurídica. Ontognoseologia jurídica. Axiologia jurídica. Deontologia jurídica.

0901127-1 Filosofia do Direito, 60 hEQ
0901007-1 Teoria Geral do Estado    60 TE

Introdução ao estudo da Teoria Geral do Estado. Estado e Governo. Origem do constitucionalismo. Poder constituinte. Teoria dos Direitos
Fundamentais do Homem.

0901009-1 Direito Constitucional I    60 TE
Teoria da Constituição. Teoria do Direito Constitucional. Constituições Brasileiras. Princípios Fundamentais. Teoria dos Direitos Fundamentais. Direitos
Fundamentais em Espécie.

0901013-1 Direito Agrário    30 TE
Princípios constitucionais. Propriedade rural: função social, tipos, tratamento especial. Módulo rural. Registro da propriedade rural. Direitos sociais do
trabalhador rural. Empresa e empresário agrário. Contratos agrários. Aquisição e arrendamento rural por estrangeiros. Desapropriação de imóvel rural.
Usucapião de área de terra situada em zona rural.

0901015-1 Direito Constitucional II    60 TE
Organização do Estado Brasileiro. Organizaçao dos poderes. Função essencial à Justiça.

0901170-1 Direito Constitucional II, 60 hEQ
0901018-1 Direito Constitucional III    60 TE

Defesa do Estado e das Instituições Democráticas. Tributação e orcamento. Ordem Econômica. Ordem Social. A proteção integral e ao adolescente no
âmbito Constitucional. Disposições constitucionais gerais. Disposições constitucionais transitórias.

0901171-1 Direito Constitucional III, 60 hEQ
0901044-1 Direito da Criança e do Adolescente    60 TE

Fundamentos históricos e jurídicos do Direito da Criança e do Adolescente. A doutrina da proteção integral no âmbito da Constituição Federal. Da
política de atendimento e dos conselhos de direitos e tutelares. Das medidas de proteção. Do acesso à justiça da Infância e da juventude. Da prática do
ato infracional. Das medidas sócio-educativas. Da proteção judicial dos interesses individuais difusos e coletivos. Dos crimes e infrações
administrativas.

0901145-1 Sistema Protetivo das Minorias, 60 hEQ
0901049-1 Direito Ambiental    60 TE

Noções de Direito Ambiental na Constituição Federal. Sistema Nacional do Meio Ambiente. Zoneamento ambiental. Dano ecológico: responsabilidade,
reparação e meios processuais para defesa ambiental. Aspectos jurídicos da poluição das áreas de preservação permanente, da flora, da fauna e da
proteção da zona costeira. Dano nuclear: prevenção e responsabilidade. Tombamento

0901051-1 Direito Municipal    60 TE
Origem e evolução. O município nas Constituições Brasileiras. Organização política do município. Constituição. Constituição do Estado e Lei Orgânica
Municipal. Responsabilidades de prefeitos e vereadores. Julgamento das contas municipais. Controle do meio ambiente. Dos servidores municipais.

0901053-1 Direito do Consumidor    60 TE
Os Direitos do consumidor. Política nacional das relações de consumo. Qualidade de produtos e serviços. Proteção à saúde e à segurança.
Responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Responsabilidade por vício do produto e do serviço. Decadência e a prescrição. Desconsideração
da personalidade jurídica. Práticas comerciais. Contratos. Defesa do consumidor em juízo

0901056-1 Direito Econômico    60 TE
A Sociedade, o Direito e o Estado. Relações econômicas. As transformações sociais historicamente verificadas e os fenômenos econômicos. Os
impactos do planejamento sobre as estruturas herdadas do liberalismo. A era da planificação social. O Intervencionismo estatal e as suas repercussões
sobre o estado do direito democrático.

0901061-1 Direitos Humanos    60 TE
Evolução histórica, conceito e características dos direitos humanos. Ética, direitos humanos e cidadania. Direitos humanos, democracia e educação. Os
direitos humanos da mulher, da criança e do adolescente na perspectiva Internacional. A proteção dos Direitos Humanos das pessoas portadoras de
deficiência no Brasil. Projeção da Problemática da democracia e dos Direitos Humanos em sua tríplice e inacabada dimensão.

0901070-1 Introdução ao Direito    90 TE
O Direito e as Ciências afins. Direito: origens, definição e elementos. Gênese social do Direito. Direito como controle social. Teoria do Ordenamento
Jurídico. Teoria das fontes do Direito. Divisões do Direio: público e privado. Relação jurídica e sujeito  de direito. Direito objetivo e subjetivo. Noções
jurídicas fundamentais: direito e ideologia; direito e justiça; direito, estado e sociedade; direito e poder. A estrutura tridimensional do Direito. Categorias
jurídicas. Lei e norma jurídica. Da estrutura da norma jurídica. Da validade da norma jurídica. Classificação das regras jurídicas. Sanção e Coação: A
organização da sanção e o papel do Estado.

0901124-1 Teoria do Direito, 60 hEQ
0901072-1 Ciência Política e Teoria do Estado    60 TE

Concepção histórica, finalística e metodológica da Ciência Política: a Sociedade e o Estado. Origem e justificação do Estado. Evolução histórica do
Estado. Elementos constitutivos do Estado. Formação, modificação e extinção de Estados. Teoria Jurídica do Estado:Formas de Estado; Formas de
Governo; Poderes do Estado; A Separação de poderes. Contextualização histórica:teorias de Locke e Montesquieu. Sistema de Freios e Contrapesos.
Teoria Política do Estado:Poder Político; Evolução histórica do pensamento político. Democracia. Sistema representativo. Parlamentarismo.
Presidencialismo. Teoria do Estado Contemporâneo.

0901123-1 Ciência Política e Teoria do Estado, 60 hEQ
0901089-1 Direito do Idoso    30 TE

Fundamentos históricos e jurídicos do Direito do Idoso. A doutrina da proteção integral e a proteção aos direitos fundamentais no envelhecimento. Das
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medidas de proteção. Da política de atendimento ao idoso. As entidades de atendimento e sua fiscalização. Da proteção juducial dos interesses
individuais homogêneos, difusos e coletivos. Dos crimes e das infrações administrativas.

0901090-1 Direito da Seguridade Social    60 TE
Seguridade Social. Sáude. Assistência. Previdência Social. Seguridade Social no Brasil e no Mundo. Origem e Evolução Histórico. Seguridade Social na
Constituição Federal. Previdência Social: conceito, características , princípios,regimes de finaciamento, filiação e inscrição, segurados obrigatórios e
facultativos, beneficiários, salário e benefícios, prestações previdenciárias. Crimes previdenciários. Acidente de Trabalho. Tutela Jurisdicional
prevideniária.

0901092-1 Direito da Execução Penal    60 TE
Da execução da pena. Do condenado e do internado. Dos órgãos de execução penal. Dos estabelecimentos penais. Da execuação das penas em
espécies. Da execução das medidas de segurança. Dos incidentes da execução. Do procedimento judicial. Das disposições finais.

0901106-1 Direito Comunitário e da Integração    60 TE
Direito da Integração e Direito Comunitário. Direito da Integração no Mercosul: Harmonização dos direitos internos e supranacionalidade, Direito da
Integração e Poder Judiciário. Direito Processual Internacional. Juridição internacional. Cooperação jurisdicional. Solução de controvérsias entre
Estados-Partes e particulares. Solução de controvésias entre particulares. A arbitragem e suas especificidades no Mercosul. O exercício da advocacia
no âmbito do Merscosul.

0901114-1 Direito Agrário    60 TE
Direito Agrário: Introdução, definição,autonomia, institutos básicos,antecedentes históricos.Aspectos da formação da propriedade territorial rural. O
sesmarialismo e sua importância jurídica.A Lei nº 601, de 1850 e os reflexos no Direito vigente. A função social da terra como fundamento do Direito
Agrário Brasileiro e outros príncipios fundamentais.Da competência para legislar sobre Direito Agrário.O Estatuto da Terra. Os bens imóveis rurais
perante o Direito vigente. Terras particulares e terras públicas. Terras devolutas. Da tributação sobre a propriedade rural.O direito de propriedade e o
Direito Agrário.A Reforma Agrária e a política agrícola da desapropriação para fins de reforma agrária:órgãos encarregados, processo expropriatório e
pagamento.Zoneamento e cadastro.Colonização.Posse agrária.Legimitação da posse.Usucapião Especial.Contratos agrários.Assistência à economia
rural.Crédito Rural.Cooperativismo. Àguas, florestas,caça e pesca.Proteção ao meio ambiente.

0103042-1 Contabilidade Básica II    60 TE
Plano de contas. Processo de escrituração e elaboração das demonstrações contábeis conforme lei nº 6.404/79, atualizada conforme legislação.

0103041-1 Contabilidade Básica I, 60 hPR
0103016-1 Contabilidade Geral II, 60 hEQ
0103091-1 Contabilidade Básica II, 60 hEQ

0901021-1 Teoria Geral do Processo    60 TE
Aspectos históricos. Processo e procedimento. processo e constituição. Pricípios. Intitutos fundamentais: Jurisdição, ação, defesa e processo.
Aplicação do direito processual.

0901131-1 Métodos Consensuais de Resolução de Conflitos e Teoria do Processo, 60 hEQ
0901069-1 Teoria Geral do Direito Civil    60 TE

Introdução, fontes e evolução do Direito Civil. Inter-relações do Direito Civil com o Direito Público. Constitucionalização do Direito Civil. Principiologia do
Direito Civil. Lei de Introdução. Pessoas: naturais, jurídicas e domicílio. Bens. Fatos jurídicos: negócios e atos jurídicos lícitos e ilícitos, prescrição e
decadência.

0901070-1 Introdução ao Direito, 90 hPR
0901008-1 Direito Civil I, 60 hEQ

0901074-1 Teoria Geral do Direito Penal    90 TE
História e conceito do direito penal. Escolas Penais. As doutrinas penais. Fontes. Princípios do Direito Penal. Aplicação da lei penal. Teoria geral do
crime. Culpabilidade. Imputabilidade penal. Concurso de pessoas. Penas: espécies e sua aplicação. Concurso de Crimes. Efeitos da Condenação.
Medidas de Segurança. Ação Penal. Extinção da Punibilidade.

0901130-1 Teoria Geral do Direito Penal I, 60 hEQ
0901093-1 Direito Internacional Público    30 TE

Direito Internacional Público(DIP): Introdução, desenvolvimento histórico, sujeitos, fontes. Relações entre o DIP e o Direito Interno. Tratados.
Responsabilidade e jurisdição dos Estados. Conflitos de normas no DPI. Responsabilidade internacional. Imunidades: diplomática e consular. Direito de
asilo. Solução de conflito.

0901009-1 Direito Constitucional I, 60 hPR
0901031-1 Direito Internacional Público, 60 hEQ
0901149-1 Direito Internacional Público, 60 hEQ
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Componentes Optativos
CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR / EQUIVALÊNCIAS / PRÉ-REQUISITOS CH APLIC.

0103011-1 Contabilidade de Custos I    60 TE
Noções de custos. Critério integral ou absorção. Classificação dos custos. Plano de contas e ciclo contábil. Controle e custeio dos materiais.
Mão-de-obra. Custos indiretos de fabricação.

0103042-1 Contabilidade Básica II, 60 hPR
0103094-1 Contabilidade de Custos, 60 hEQ

0103045-1 Contabilidade e Legislação Tributária    60 TE
Sistema tributário nacional. Legislação tributária. Carga tributária. Tributos. Fato gerador. Obrigação e responsabilidade tributária. Garantias e privilégios
do crédito tributário. Regimes de tributação. Cálculo e contabilização de tributos.

0103042-1 Contabilidade Básica II, 60 hPR
0103095-1 Contabilidade e Legislação Tributária, 60 hEQ

0901030-1 Direito Processual Penal I    60 TE
Introdução. Princípios informadores do Processo Penal. Interpretação. Aplicação do Direito Processual Penal. Persecução Penal, início e prazos:
Inquérito Policial e Ação Penal. Jurisdição e Competência. Questões e processo incidentes. Atos e Sujeitos processuais. Comunicações de atos
processuais. Provas. Da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória.

0103028-1 Orçamento das Instituições Públicas    60 TE
Introdução ao orçamento público. Planejamento estratégico institucional com foco na qualidade do gasto público. Receita orçamentária. Classificação da
despesa orçamentária. Financiamento orçamentário. Elaboração do projeto de lei orçamentário anual - PLOA. Processo legislativo orçamentário
brasileiro. Alterações orçamentárias. Qualidade do gasto público. Licitações. Contrato administrativo. Lei de responsabilidade fiscal.

0103045-1 Contabilidade e Legislação Tributária, 60 hPR
0103097-1 Finanças e Orçamento das Instituições Públicas, 60 hEQ

0103052-1 Contabilidade do Agronegócio    60 TE
Aspectos conceituais. Plano de Contas. Operações típicas da atividade rural. Escrituração e encerramento do exercício.

0103011-1 Contabilidade de Custos I, 60 hPR
0103021-1 Contabilidade Rural, 60 hEQ

0901037-1 Direito Processual Penal II    60 TE
Sentença. Processos em espécie. Processo Comum. Tribunal do Júri: Procedimentos nos crimes de sua competência. Processos Especiais.
Nulidades. Princípios gerais dos recursos em matéria processual penal. Recursos em espécie. Relações com autoridades estrangeiras.

0103010-1 Contabilidade das Instituições Públicas    60 TE
MCASP - Procedimentos contábeis orçamentários (PCO). MCASP - Procedimentos contábeis patrimoniais (PCP). Plano de contas aplicado ao setor
público (PCASP). Lançamentos contábeis típicos da administração pública. MCASP - Demostrações contábeis aplicadas ao setor público (DCASP).
Contabilidade de custos aplicada ao setor público. Depreciação, amortização e exautão no setor público.

0103028-1 Orçamento das Instituições Públicas, 60 hPR
0103101-1 Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 60 hEQ

0901042-1 Direito Processual Penal III    60 TE
Aplicação do Direito de execução penal. Da assistência. Do trabalho. Direito e deveres. Dos órgãos de execução. Da execução das penas e medidas de
segurança. Incidentes da execução. Disposições finais.

2010.1 Ativa
Válida para ingressantes a partir de Situação atual

  /  /       8      14
Resolução CONSEPE Data Integralização média Integralização máxima

semestres semestres
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