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Breve histórico do IFCH
O Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) teve sua origem no Departamento de
Planejamento Econômico e Social, criado por Zeferino Vaz em 1968, nos tempos pioneiros
da implantação da Unicamp. Até 1975, o IFCH abrigava três departamentos: o
Departamento de Lingüística (DEL); o Departamento de Economia e Planejamento
Econômico (DEPE); e o Departamento de Ciências Sociais (DCS), por intermédio do Decreto
Federal n° 76941 de 30/12/1975 e renovado pela Portaria CEE/GP n° 594 de 24/11/2008.
Após 1975, o IFCH deu origem a 2 novos Institutos: o Instituto de Estudos da
Linguagem (IEL), que resultou do desmembramento do DEL em 1976; e o Instituto de
Economia (IE), que resultou do desmembramento do DEPE em 1984. Além disso, em 1978
o IFCH passou a contar também com os Departamentos de Filosofia (DF) e de História
(DH), cada um com seu próprio Curso de Graduação.
Em 1991, o DCS desmembrou-se nos Departamentos de Antropologia (DA) Ciência
Política (DCP) e Sociologia (DS), e em 2005 foi criado o Departamento de Demografia
(DD), sendo estes os quatro departamentos que compõem, atualmente, os Cursos de
Graduação em Ciências Sociais Integral (Curso 16) e Noturno (Curso 44) do IFCH. O Curso
de Graduação em Ciências Sociais Integral (Curso 16) começou a ser oferecido em 1970, e
o Noturno (Curso 44) em 1993, ambos tendo a mesma estrutura curricular, mas ingressos
independentes por exame vestibular.
Assim, atualmente o IFCH é composto por quatro Cursos de Graduação, listados
a seguir com seus respectivos números de vagas anuais para ingresso por exame
vestibular:

História (Curso 19): 40 vagas;
Filosofia (Curso 30): 30 vagas;
Ciências Sociais Integral (Curso 16): 55 vagas;
Ciências Sociais Noturno (Curso 44): 55 vagas.

Em 1975, seria igualmente reconhecida a Licenciatura em Ciências Sociais (geral),
através do Decreto Federal n° 76941 de 30/12/1975 e renovado pela Portaria CEE/GP n° 594
de 24/11/2008. É definido que o percurso de formação do licenciado em Ciências Sociais
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qualifica-o para o trabalho em instituições educativas, escolares e não-escolares, tanto no
âmbito do ensino, como professor da educação básica, quanto em outras dimensões do
trabalho educacional. Faz parte dessa formação profissional a experiência investigativa,
como profissional em ciências sociais, bem como de reflexão acerca de aspectos políticos e
culturais da ação educativa.
Para além da Graduação, e acompanhando a consolidada vocação da Unicamp para
a formação intelectual e profissional, o IFCH abriga diversos Núcleos, Centros e Grupos de
Pesquisa, e oferece atualmente também Programas de Pós-graduação (Mestrado e/ou
Doutorado) em: Ambiente e Sociedade; Antropologia Social; Ciência Política; Ciências
Sociais; Demografia; Filosofia; História; Relações Internacionais; Sociologia.

Apoio Institucional e Infraestrutura
O Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) é uma das principais unidades da
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Desde a sua fundação, tem cumprido a
missão de promover e desenvolver, por meio de atividades integradas de ensino, pesquisa
e extensão, a produção de pensamento nas áreas de Ambiente e Sociedade, Antropologia,
Ciências Sociais, Demografia, Filosofia, História, História da Arte, Política, Relações
Internacionais e Sociologia, contribuindo diretamente ao debate público das grandes
questões da área de humanidades.
O IFCH possui seis Departamentos (Antropologia, Ciência Política, Demografia,
Filosofia, História e Filosofia) e ligados a esses departamentos estão três Cursos de
Graduação (Ciências Sociais, História e Filosofia) e nove Programas de Pós-Graduação,
com sete Mestrados e nove Doutorados. Dentre estes, dois com nota 7 na avaliação da
CAPES, quatro nota 6 e três com nota 5.
No que se refere ao Apoio Acadêmico, o IFCH conta com a Biblioteca Otavio Ianni e
o Arquivo Edgard Leuenroth (AEL).
A Biblioteca Otavio Ianni do IFCH é um dos mais importantes instrumentos de
pesquisa na área das humanidades. Seu acervo bibliográfico sempre foi mantido com
cuidado extremo e permanente atualização, desenvolvimento e qualidade, através do
investimento de recursos do próprio Instituto e também através da participação ativa em
programas de atualização de acervos. Com isso, constituiu-se como padrão de referência
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para os pesquisadores do Brasil e da América Latina. Também serve como ponto de
interseção de diversos projetos de pesquisa pertencentes a outras áreas, que têm
afinidades humanísticas, tais como projetos de pesquisadores dos Institutos de
Matemática, Física, Biologia, Geociências, Artes e outros.
Atualmente, o acervo da Biblioteca conta com 240.617 itens, além de 2.672 títulos
de periódicos (correntes e não correntes), 6.125 Teses e Dissertações e uma coleção
especial em História da Arte. Também está integrada ao Sistema de Bibliotecas da
UNICAMP (SBU) e é a maior em número de volumes, sendo a circulação de materiais
bibliográficos uma das mais expressivas. Além disso, contribui com a alimentação do
banco de dados bibliográficos Sophia, participa como Biblioteca Base do Programa
Nacional de Comutação Bibliográfica (COMUT) e possui uma variedade de recursos
eletrônicos de pesquisa, como: periódicos eletrônicos, bases de dados nacionais e
internacionais, e-books, biblioteca digital da Unicamp, etc.
Além da Biblioteca, para contribuir com o ensino à docência e com as pesquisas, o
IFCH tem um importante Centro de Pesquisa e Documentação Social, o Arquivo Edgard
Leuenroth (AEL). Fundado em 1974, como resultado do empenho e preocupação de
professores do instituto em preservar e manter no país os documentos pessoais do
militante anarquista, gráfico e jornalista Edgard Leuenroth, trata-se de um arquivo ímpar
para a compreensão do mundo do trabalho e dos movimentos sociais e políticos na
primeira metade do século XX. Desde sua fundação, o AEL vem atendendo a demanda de
pesquisa, salvaguardando e disponibilizando diversos registros da vida social, política e
cultural do Brasil, abrangendo diferentes núcleos temáticos. A partir dos anos 1980,
ampliou seus fundos e coleções, sobretudo, devido às novas percepções sobre os lugares
da memória e da história e pela diversidade das pesquisas realizadas no IFCH / UNICAMP.
O AEL conta com uma equipe técnica e de apoio, especializada nos processos de
organização e preservação documental, serviços online e divulgação virtual.
Nas áreas Administrativas e Técnicas, o IFCH possui setores como: a) Coordenação
de Pesquisa, Projetos e Convênios – para assessorar, tecnicamente, os Professores e
Pesquisadores tanto na solicitação junto as Agências de Fomento, como também no
andamento e na prestação de contas dos projetos; b) Secretaria de Eventos – presta apoio
técnico para a realização dos eventos do instituto, em todas as etapas, inclusive na
divulgação dos eventos; c) Setor de Publicações – presta suporte à produção científica e
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acadêmica do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, na publicação de revistas,
periódicos, livros, cadernos e edições diversas, impresso e online, voltadas ao público de
docentes, alunos de pós-graduação e alunos de graduação. Sua divulgação, distribuição e
vendas são realizadas pela Livraria do Instituto, subárea do Setor e, alcançam o público de
pessoas físicas e jurídicas internas e externas à Universidade; d) Diretoria de Informática –
dispõe de um laboratório para uso de estudantes e professores, que permanece aberto de
2ª a 6ª feira, das 09h às 22h30min e atua, amplamente, no apoio e suporte técnico
contínuo às atividades acadêmicas (ensino, pesquisa e extensão) e administrativas do
IFCH, nos serviços computacionais disponibilizados na rede, no desenvolvimento de
páginas e banco de dados na Internet – contemplando desde uma dúvida simples de
formatação de arquivo até conceitos complexos como segurança e criptografia de dados
na rede, nos equipamentos de multimídia presentes nas salas de aula e auditórios –
executando a gravação de áudio e/ou vídeo dos eventos do instituto, sendo que alguns
deles são transmitidos online.
Portanto, o IFCH fornece uma infraestrutura que possibilita aos professores e alunos
a dedicação intensa à pesquisa, desenvolvida nos Centros de Pesquisa e Núcleos
Interdisciplinares, 13 internos ao IFCH e 02 externos, sendo que os externos, apesar de
localizarem-se no instituto, são ligados diretamente à Coordenadoria dos Centros e
Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa da UNICAMP (COCEN); e também nos 09 Programas
de Pós-Graduação do instituto, que se beneficiam do suporte dos serviços acadêmicos,
administrativos e técnicos, acima descritos.

Curso de Graduação em Ciências Sociais
Caracterizado pela forte interdisciplinaridade de sua estrutura curricular, os Cursos de
Graduação em Ciências Sociais Integral (Curso 16) e Noturno (Curso 44) do IFCH buscam
promover uma sólida formação teórica e científica condizente com os novos campos de
atuação profissional em diversas áreas da pesquisa, da docência, do planejamento e da
gestão da vida social. O curso atende à Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002; à
Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002; à Deliberação CEE No 111/2012; e à
Deliberação CEE No 126/2014.Os Cursos Integral e Noturno têm o mesmo currículo, e
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oferecem as seguintes 5 modalidades de formação, asseguradas pelos Departamentos de
Antropologia, Ciência Política, Sociologia e Demografia:

AA – Bacharelado em Ciências Sociais – Antropologia
AB – Bacharelado em Ciências Sociais – Política
AC – Bacharelado em Ciências Sociais – Sociologia
AD – Bacharelado em Ciências Sociais – Geral
AH – Licenciatura em Ciências Sociais – Geral

Todos os estudantes do Curso ingressam por exame vestibular automaticamente em
Licenciatura (AH), mas podem, a qualquer momento durante sua Graduação (sempre no
período de matrícula, até o início do último semestre de integralização do currículo),
alterar a sua matrícula para um dos Bacharelados. A diferença entre as cinco
modalidades de formação reside nas disciplinas que o estudante deve cursar para se
formar em cada uma delas, sendo que todas exigem aprovação em um conjunto
compartilhado de 13 disciplinas consideradas basilares para a formação do cientista social
em qualquer especialidade, incluindo a docência.
Em seu primeiro semestre de Curso, o estudante é automaticamente matriculado
nas seguintes 4 disciplinas obrigatórias:
 HZ160 - Introdução à Antropologia: Natureza e Cultura – oferecida pelo Depto. de
Antropologia;
 HZ141 - Política I: Introdução à Ciência Política – oferecida pelo Depto. de Ciência
Política;
 HZ158 - Sociologia de Durkheim – oferecida pelo Depto. de Sociologia;
 CE131 - Introdução à Economia para Ciências Sociais – oferecida pelo Instituto de
Economia (IE).

Ao final desse primeiro semestre, em período divulgado pela Diretoria Acadêmica
(DAC), o estudante deverá realizar sua matrícula nas disciplinas que cursará no seu
segundo semestre de Curso, procedimento este que ele deverá realizar semestralmente
até a conclusão do curso. Nesta ocasião, ele deverá escolher as disciplinas que deseja
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cursar a partir de uma lista das disciplinas oferecidas naquele semestre, observando: quais
são obrigatórias para ele; quais os pré-requisitos de cada disciplina (i.e., disciplinas cujo
cumprimento é pré-requisito para a matrícula em outras disciplinas); e quais disciplinas
são reservadas para Cursos específicos (e, portanto, vetadas para estudantes de outros
Cursos).
Ao mesmo tempo em que vai progredindo em sua formação disciplinar, cursando
as disciplinas obrigatórias de seu curso e adquirindo, assim, os conhecimentos que
formam a base tanto para a prática quanto para o ensino consistente das Ciências Sociais,
o estudante também pode iniciar uma trajetória singular de estudos, escolhendo quais
disciplinas eletivas, oferecidas pelo próprio IFCH ou por outros Institutos e Faculdades da
Unicamp, deseja cursar. Isso permite que os estudantes do Curso aproveitem, em sua
formação, o envolvimento em disciplinas que, apesar de pertencerem a outras áreas de
conhecimento, podem estar ligadas a seu interesse formativo ou de pesquisa.
O currículo do Curso é estruturado de forma a permitir que, ao final do terceiro
semestre, após ter cursado as três disciplinas obrigatórias de Antropologia, Ciência Política
e Sociologia, o estudante tenha plenas condições de escolher, com base em seus próprios
interesses e nas características de cada uma das cinco modalidades de formação
oferecidas pelo IFCH, em qual delas deseja se formar. Estudantes que concluírem qualquer
uma dessas cinco formações também podem solicitar reingresso no Curso para concluir
quaisquer outras formações.
O estudante do Curso de Graduação em Ciências Sociais tem como principais
atividades: (1) as práticas de leitura e de escrita de textos da área; e (2) o desenvolvimento
e a reflexão sobre práticas de pesquisa e de ensino.
Tendo em vista a centralidade da pesquisa para consolidar a formação do cientista
social, seja ele pesquisador ou professor, o Curso também oferece disciplinas Eletivas que
contemplam a formulação e a execução de projetos de pesquisa devidamente orientados,
como: “Leituras Dirigidas”; “Monografia”; e “Iniciação Científica”. Muitas dessas
experiências de iniciação à pesquisa científica são desenvolvidas no âmbito dos Núcleos e
Centros Internos de Pesquisas ligados ao IFCH.
Espaços de representação discente no Instituto (como, por exemplo, a Congregação
e a Comissão de Graduação) também podem (e devem) ser ocupados pelos estudantes,
a fim de exercerem influência rotineira na administração do Curso e do Instituto. Por fim,
8

cumpre destacar a importância de todo estudante de Graduação conhecer o Regimento
Geral de Graduação, onde estão reunidas todas as normas relativas aos seus direitos e
deveres com relação à Unicamp e mediadas pela Diretoria Acadêmica (DAC).

Corpo Docente
O corpo docente do curso de Graduação em Ciências Sociais é experiente e entre
seus membros encontram-se várias lideranças em suas áreas de pesquisa, expressa pelas
posições que ocupam em agências de fomento à pesquisa (CNPq, FAPESP, CAPES), na
diretoria e conselho de Associações Científicas como a Sociedade Brasileira de Sociologia
(SBS) e a Associação Brasileira de Antropologia (ABA), em conselhos editoriais de
revistas nacionais e internacionais, bem como em atividades de consultoria técnica e
como pareceristas da FAPESP, CNPq, CAPES e outras agências de fomento.
O curso de Graduação em Ciências Sociais conta com participação dos
professores integrantes do quadro docente dos Departamentos de Antropologia, Ciência
Política, Demografia e Sociologia. Atualmente, integram o quadro permanente 51
docentes em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP). Além do
quadro permanente de professores, contamos com 13 professores colaboradores
voluntários, isto é, professores que se aposentaram, mas efetivamente continuam a
atuar na docência, na orientação de estudantes e na pesquisa no âmbito do Curso de
Graduação em Ciências Sociais; contamos ainda com 14 pesquisadores colaboradores,
muitos deles desenvolvendo seus pós-doutoramentos nos Departamentos responsáveis
pelo Curso de Graduação em Ciências Sociais.

Relação nominal dos docentes

Departamento de Antropologia
Docentes em Exercício
Antonio Roberto Guerreiro Júnior
Artionka Manuela Góes Capiberibe
Christiano Key Tambáscia
Emilia Pietrafesa Godoi
Guita Grin Debert
Heloísa André Pontes

Regime
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
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Titulação
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Titular
Titular

Isadora Lins França
José Maurício Paiva Andion Arruti
Maria Filomena Gregori
Maria Suely Kofes
Nashieli Rangel Loera
Omar Ribeiro Thomaz
Ronaldo Rômulo M de Almeida
Susana Soares Branco Durão

RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP

Doutor
Doutor
Livre-docente
Titular
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor

Departamento de Ciência Política
Docentes em Exercício
Álvaro Gabriel Bianchi Mendez
Andréa Marcondes de Freitas
Andrei Koerner
Andréia Galvão
Ângela Maria Carneiro Araújo
Armando Boito Júnior
Frederico Normanha Ribeiro de Almeida
Luciana Ferreira Tatagiba
Oswaldo Estanislau Martins do Amaral
Rachel Meneguello
Sebastião Carlos Velasco e Cruz
Valeriano Mendes Ferreira Costa
Wagner de Melo Romão
Walquíria Gertrudes Domingues Leão Rêgo

Regime
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP

Titulação
Livre-docente
Doutor
Livre-docente
Doutor
Doutor
Titular
Doutor
Livre-docente
Doutor
Titular
Titular
Doutor
Doutor
Titular

Departamento de Demografia
Docentes em Exercício
Ana Silvia Volpi Scott
Éverton Emanuel Campos De Lima
Joice Melo Vieira
José Marcos Pinto Da Cunha
Luciana Correia Alves
Maria Coleta Ferreira Albino De Oliveira
Roberto Luiz Do Carmo
Rosana Aparecida Baeninger
Tirza Aidar

Regime
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP

Titulação
Doutor
Doutor
Doutor
Titular
Doutor
Titular
Doutor
Titular
Doutor

Departamento de Sociologia
Docentes em exercício
Bárbara Geraldo de Castro
Fernando Antonio Lourenço
Jesus José Ranieri
Josué Pereira Da Silva
Leila Da Costa Ferreira

Regime
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
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Titulação
Doutor
Doutor
Livre-docente
Livre-docente
Titular

Marcelo Siqueira Ridenti
Mariana Miggiolaro Chaguri
Mário Augusto Medeiros da Silva
Michel Nicolau Netto
Pedro Peixoto Ferreira
Renato José Pinto Ortiz
Ricardo Luiz Coltro Antunes
Sávio Machado Cavalcante
Silvio Cesar Camargo
Thomas Patrick Dwyer

RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP
RDIDP

Titular
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Titular
Titular
Doutor
Doutor
Titular

Todos os professores estão inscritos na base de consulta curricular da Plataforma
Lattes http://lattes.cnpq.br. Nesta página poderão ser consultados os dados de
produtividade científica dos professores do Curso de Graduação em Ciências Sociais da
Unicamp.

Docentes em exercício segundo a titulação
TITULAÇÃO
Doutores
Livre-docentes
Titulares
TOTAL

Nº
31
06
15
52

%
59,6
11,5
28,9
100

Bacharelado em Antropologia (AA)

Voltada para a compreensão da diversidade de formas sociais e culturais, a
Antropologia tem um duplo objetivo: por um lado, oferecer descrições densas de
sociedades e formas culturais diferentes das nossas, e, por outro lado, transcender os
particularismos, pensando a humanidade em seu conjunto. O estudo das sociedades nãoocidentais foi o campo de investigação original que permitiu à Antropologia definir sua
perspectiva científica delimitando sua contribuição às Ciências Sociais. Contudo,
desafiando nossa capacidade de compreender grupos sociais e culturas, a Antropologia
exige uma reflexão crítica das práticas ocidentais, mostrando o caráter socialmente
construído das nossas instituições, valores e costumes que tendem a ser concebidos como
característicos da natureza humana e imutáveis.
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Na Antropologia, o campo de trabalho compreende pesquisa básica em
universidades e centro de pesquisa, bem como o trabalho em órgãos governamentais
e não governamentais desenvolvendo ações ligadas à elaboração, implementação e
análise de políticas públicas. O antropólogo também pode atuar como consultor, assessor
ou contratado para a elaboração de laudos e contra-laudos antropológicos, junto a
instituições públicas e privadas.
Para graduar-se neste curso, o estudante deverá obter o total de 170 créditos,
correspondentes a 2550 horas de atividades dentro e fora de sala de aula (na Unicamp,
cada crédito corresponde a 15 horas). O estudante tem um prazo máximo de 12 semestres
para cumprir este currículo, mas poderá fazê-lo em menos tempo, como mostra a seguinte
proposta para cumprimento do currículo em 8 semestres:

AA – Bacharelado em Ciências Sociais – Antropologia
1S

2S

3S

4S

Antropologia

HZ160(5)

HZ260(5)

HZ360(5)

HZ460(8)

HZ469(5)

C.Política

HZ141(5)

HZ248(5)

HZ345(5)

Sociologia

HZ158(5)

HZ258(5)

HZ358(5)
HZ431(8)

HZ631(4)

Demografia
IE

6S

CE131(4)

Eletivas

Total de créditos

5S

(19)

7S

8S

CE730(4)
(4)

(4)

(6)

(22)

(12)

(22)

(22)

(19)

(19)

(22)

(22)

(21)

(26)

(22)

Nesta proposta estão discriminadas individualmente apenas as 15 disciplinas
obrigatórias do Bacharelado em Antropologia (AA), oferecidas pelos Departamentos de
Antropologia (5 disciplinas obrigatórias), Ciência Política (3 disciplinas obrigatórias),
Sociologia (3 disciplinas obrigatórias) e Demografia (2 disciplinas obrigatórias) do IFCH, e
pelo Instituto de Economia (2 disciplinas obrigatórias). No entanto, para se formar neste
Bacharelado (AA), o estudante também precisa cursar 92 créditos em disciplinas Eletivas,
que ele pode escolher dentre aquelas efetivamente oferecidas no semestre em questão, e
de acordo com a seguinte distribuição:
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 36 créditos dentre disciplinas de 11 siglas diferentes das áreas de Ciências
Humanas (CE, EL, EP, HL, LA e TL), Profissões da Saúde (EF) e Ciências da Terra (GF),
além do próprio IFCH (HG, HH e HZ);
 24 créditos dentre uma lista de 46 disciplinas eletivas oferecidas pelo
Departamento de Antropologia do IFCH (a lista completa pode ser consultada no
Anexo 1);
 18 créditos dentre qualquer disciplina oferecida pela Unicamp;
 8 créditos dentre disciplinas com sigla “HH”: oferecidas pelo Departamento de
História do IFCH;
 6 créditos dentre disciplinas com sigla “HG”: oferecidas pelo Departamento de
Filosofia do IFCH.

Em seu primeiro semestre de curso, o estudante é automaticamente matriculado
nas disciplinas introdutórias obrigatórias de primeiro semestre de Antropologia (HZ160),
Ciência Política (HZ141) e Sociologia (HZ158) (oferecidas por professores dos
departamentos correspondentes do IFCH), e também na disciplina obrigatória “Introdução
à Economia para Ciências Sociais” (CE131), oferecida pelo Instituto de Economia (IE).
De acordo com a proposta para cumprimento de currículo apresentada acima, no
período de matrícula para o segundo semestre de seu curso, o estudante deverá se
matricular nas disciplinas introdutórias obrigatórias de segundo semestre de Antropologia
(HZ260), Ciência Política (HZ248) e Sociologia (HZ258) e em 4 créditos de disciplinas
Eletivas. Assim, além de progredir em sua formação disciplinar, adquirindo os
conhecimentos que formam a base tanto para a prática quanto para o ensino consistente
de Antropologia, o estudante também pode iniciar uma trajetória singular de estudos
envolvendo disciplinas eletivas oferecidas pelo próprio IFCH ou por outros Institutos e
Faculdades da Unicamp.
Prosseguindo na proposta para cumprimento de currículo, no período de matrícula
para o terceiro semestre de seu curso, o estudante deverá se matricular nas disciplinas
introdutórias obrigatórias de terceiro semestre de Antropologia (HZ360), Ciência Política
(HZ345) e Sociologia (HZ358) e em mais 4 créditos de disciplinas Eletivas.
Após ter cursado as três disciplinas introdutórias de Antropologia, Ciência Política
e Sociologia, o estudante está apto a se aprofundar nas disciplinas de sua própria área de
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concentração (Antropologia) e em Eletivas de sua preferência, sem prejuízos para sua
formação básica em Ciências Sociais (i.e., o conjunto de conhecimentos considerados
fundamentais para qualquer cientista social, independentemente de sua área de
concentração e/ou atuação). Assim, no período de matrícula para o quarto semestre de
seu curso, a proposta de cumprimento de currículo orienta o estudante a se matricular nas
disciplinas obrigatórias “Pesquisa Antropológica” (HZ460) e “Metodologia e Técnicas de
Pesquisa I” (HZ431), e em 6 créditos de disciplinas Eletivas.
Prosseguindo na proposta de cumprimento de currículo, o quinto semestre deve ser
dedicado ao cumprimento de 22 créditos em disciplinas Eletivas. No sexto semestre, o
estudante é orientado a cursar as disciplinas obrigatórias “Antropologia IV - Antropologia
Contemporânea” (HZ469) e “Estatística para Ciências Sociais” (HZ631), além de 12 créditos
em disciplinas Eletivas. No sétimo semestre de seu curso, o estudante é orientado a se
matricular na disciplina obrigatória “Economia Brasileira” (CE730) e em 22 créditos de
disciplinas Eletivas. Por fim, para completar a carga horária de seu curso no oitavo
semestre, o estudante deverá se matricular em 22 créditos de disciplinas eletivas.
Com isso, o Bacharel em Antropologia formado pelo Curso de Graduação em
Ciências Sociais do IFCH passa por: (1) 6 disciplinas de formação introdutória em
Antropologia, Ciência Política e Sociologia oferecida por docentes dos respectivos
departamentos; (2) 2 disciplinas de formação avançada oferecidas por docentes do Depto.
de Antropologia; (3) 2 disciplinas de metodologia e técnicas de pesquisa oferecidas por
docentes do Departamento de Demografia do IFCH; (4) 2 disciplinas de Economia
oferecidas por docentes do Instituto de Economia (IE); e (5) um conjunto de disciplinas
eletivas oferecidas pelo IFCH e por outros Institutos e Faculdades da Unicamp. Tal
trajetória formativa permite que o estudante alcance, ao mesmo tempo, a garantia de
uma sólida formação disciplinar em Antropologia, e a possibilidade de uma rica
experiência transdisciplinar para além desta especialidade.

Bacharelado em Ciência Política (AB)
O graduando em Ciência Política estuda: a estrutura e o funcionamento do Estado
contemporâneo e as relações internacionais; as formas de organização e as atividades de
partidos políticos, sindicatos e movimentos sociais; as relações de poder, sob suas variadas
formas; os regimes políticos; as políticas públicas; bem como questões ligadas à política
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brasileira. Estuda, ainda, as grandes vertentes do pensamento político moderno, e é
apresentado aos debates mais recentes em teoria política. Ao concluir o Bacharelado em
Ciência Política (AB), o aluno poderá prosseguir seus estudos com vistas à carreira
acadêmica, ou ingressar diretamente no mercado de trabalho, nas áreas de pesquisa
política e eleitoral, assessoria política, sindical e parlamentar etc.
Para graduar-se neste curso, o estudante deverá obter o total de 168 créditos,
correspondentes a 2520 horas de atividades supervisionadas dentro e fora de sala de aula
(na Unicamp, cada crédito corresponde a 15 horas). O estudante tem um prazo máximo de
12 semestres para cumprir este currículo, mas poderá fazê-lo em menos tempo, como
mostra a seguinte proposta para cumprimento do currículo em oito semestres:

1S
Antropologia

2S

3S

4S

5S

HZ141(5) HZ248(5) HZ345(5) HZ447(5) HZ546(6)

Sociologia

HZ158(5) HZ258(5) HZ358(5)

Demografia

HZ431(8)

8S

HZ631(4)

CE131(4)

Eletivas

Total de

7S

HZ160(5) HZ260(5) HZ360(5)

C.Política

IE

6S

(19)

CE730(4)
(4)

(4)

(6)

(18)

(18)

(20)

(22)

(19)

(19)

(19)

(24)

(22)

(24)

(22)

créditos
Nesta proposta estão discriminadas individualmente apenas as 15 disciplinas
obrigatórias do Bacharelado em Ciência Política (AB), oferecidas pelos Departamentos de
Antropologia (3 disciplinas obrigatórias), Ciência Política (5 disciplinas obrigatórias),
Sociologia (3 disciplinas obrigatórias) e Demografia (2 disciplinas obrigatórias) do IFCH, e
pelo Instituto de Economia (2 disciplinas obrigatórias). No entanto, para se formar neste
Bacharelado (AB), o estudante também precisa cursar 92 créditos em disciplinas Eletivas,
que ele pode escolher dentre aquelas efetivamente oferecidas no semestre em questão, e
de acordo com a seguinte distribuição:
 36 créditos dentre disciplinas de 11 siglas diferentes das áreas de Ciências
Humanas (CE, EL, EP, HL, LA e TL), Profissões da Saúde (EF) e Ciências da Terra (GF),
além do próprio IFCH (HG, HH e HZ);
 24 créditos dentre qualquer disciplina oferecida pela Unicamp;
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 18 créditos dentre uma lista de 13 disciplinas eletivas oferecidas pelo
Departamento de Ciência Política do IFCH (a lista completa pode ser consultada no
Anexo 1);
 8 créditos dentre disciplinas com sigla “HH”: oferecidas pelo Departamento de
História do IFCH;
 6 créditos dentre disciplinas com sigla “HG”: oferecidas pelo Departamento de
Filosofia do IFCH.

Em seu primeiro semestre de curso, o estudante é automaticamente matriculado
nas disciplinas introdutórias obrigatórias de primeiro semestre de Antropologia (HZ160),
Ciência Política (HZ141) e Sociologia (HZ158) (oferecidas por professores dos
departamentos correspondentes do IFCH), e também

na

disciplina

obrigatória

“Introdução à Economia para Ciências Sociais” (CE131), oferecida pelo Instituto de
Economia (IE).
De acordo com a proposta para cumprimento de currículo apresentada acima, no
período de matrícula para o segundo semestre de seu curso, o estudante deverá se
matricular nas disciplinas introdutórias obrigatórias de segundo semestre de Antropologia
(HZ260), Ciência Política (HZ248) e Sociologia (HZ258) e em 4 créditos de disciplinas
Eletivas. Assim, além de progredir em sua formação disciplinar, adquirindo os
conhecimentos que formam a base tanto para a prática quanto para o ensino consistente
de Ciência Política, o estudante também pode iniciar uma trajetória singular de estudos
envolvendo disciplinas eletivas oferecidas pelo próprio IFCH ou por outros Institutos e
Faculdades da Unicamp.
Prosseguindo na proposta para cumprimento de currículo, no período de matrícula
para o terceiro semestre de seu curso, o estudante deverá se matricular nas disciplinas
introdutórias obrigatórias de terceiro semestre de Antropologia (HZ360), Ciência Política
(HZ345) e Sociologia (HZ358) e em 4 créditos de disciplinas Eletivas.
Após ter cursado as três disciplinas introdutórias de Antropologia, Ciência Política
e Sociologia, o estudante está apto a se aprofundar nas disciplinas de sua própria área de
concentração (Ciência Política) e em Eletivas de sua preferência, sem prejuízos para sua
formação básica em Ciências Sociais (i.e., o conjunto de conhecimentos considerados
fundamentais para qualquer cientista social, independentemente de sua área de
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concentração e/ou atuação). Assim, no período de matrícula para o quarto semestre de
seu curso, a proposta de cumprimento de currículo orienta o estudante a se matricular nas
disciplinas obrigatórias “Política IV - Tradições do Pensamento Político” (HZ447) e
“Metodologia e Técnicas de Pesquisa I” (HZ431), e em 6 créditos de disciplinas Eletivas.
Prosseguindo na proposta de cumprimento de currículo, no seu quinto semestre
de curso o estudante deverá se matricular na disciplina obrigatória “Política V - Teoria e
Pesquisa em Ciência Política” (HZ546) e em 18 créditos de disciplinas Eletivas. No sexto
semestre, o estudante é orientado a cursar a disciplina obrigatória “Estatística para
Ciências Sociais” (HZ631) e 18 créditos em disciplinas Eletivas. No sétimo semestre de seu
curso, o estudante é orientado a se matricular na disciplina obrigatória “Economia
Brasileira” (CE730) e em 20 créditos de disciplinas Eletivas. Por fim, para completar a
carga horária de seu curso no oitavo semestre, o estudante deverá se matricular em
22 créditos de disciplinas eletivas.
Com isso, o Bacharel em Ciência Política formado pelo Curso de Graduação em
Ciências Sociais do IFCH passa por: (1) 6 disciplinas de formação introdutória em
Antropologia, Ciência Política e Sociologia oferecida por docentes dos respectivos
departamentos; (2) 2 disciplinas de formação avançada oferecidas por docentes do Depto.
de Ciência Política; (3) 2 disciplinas de metodologia e técnicas de pesquisa oferecidas por
docentes do Departamento de Demografia do IFCH; (4) 2 disciplinas de Economia
oferecidas por docentes do Instituto de Economia (IE); e (5) um conjunto de disciplinas
eletivas oferecidas pelo IFCH e por outros Institutos e Faculdades da Unicamp. Tal
trajetória formativa permite que o estudante alcance, ao mesmo tempo, a garantia de
uma sólida formação disciplinar em Ciência Política, e a possibilidade de uma rica
experiência transdisciplinar para além desta especialidade.

Bacharelado em Sociologia (AC)
A Sociologia é a reflexão sobre as formas de estruturação e funcionamento das
sociedades. Nascida como elemento de compreensão e intervenção no processo
contraditório e conflitivo das sociedades ao longo da constituição do capitalismo, ela busca
tornar inteligíveis as formas de existência dessas sociedades. No seu complexo campo de
elaboração, a Sociologia trata, por exemplo: das formas de estruturação das classes; das
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ideologias; dos esquemas de representação simbólica; do Estado; das instituições (públicas
e privadas); dos sistemas produtivos; da mudança social; dos processos de dominação; dos
processos de associação; dos movimentos sociais; de políticas sociais públicas e estatais
etc.
Ao concluir o Curso de Bacharelado em Sociologia, o aluno poderá prosseguir seus
estudos com vistas à carreira acadêmica, ou ingressar diretamente no mercado de trabalho
em áreas como: pesquisa política,

eleitoral e de

opinião;

Organizações Não-

Governamentais; setor de recursos humanos e gestão de setores públicos e privados;
assessoria política, sindical e parlamentar etc.
Para graduar-se neste curso, o estudante deverá obter o total de 167 créditos,
correspondentes a 2505 horas de atividades supervisionadas dentro e fora de sala de aula
(na Unicamp, cada crédito corresponde a 15 horas). O estudante tem um prazo máximo de
12 semestres para cumprir este currículo, mas poderá fazê-lo em menos tempo, como
mostra a seguinte proposta para cumprimento do currículo em 8 semestres:

AC – Bacharelado em Ciências Sociais – Sociologia
1S

2S

3S

Antropologia

HZ160(5) HZ260(5) HZ360(5)

C.Política

HZ141(5) HZ248(5) HZ345(5)

Sociologia

HZ158(5) HZ258(5) HZ358(5)

Demografia
IE

4S

5S

6S

HZ631(4)

CE131(4)

CE730(4)
(4)

Total de créditos (19)

8S

HZ555(5) HZ657(5)
HZ431(8)

Eletivas

7S

(19)

(4)

(19)

(12)

(16)

(20)

(21)

(14)

(23)

(20)

(22)

(24)

(22)

Nesta proposta estão discriminadas individualmente apenas as 15 disciplinas
obrigatórias do Bacharelado em Sociologia (AC), oferecidas pelos Departamentos de
Antropologia (3 disciplinas obrigatórias), Ciência Política (3 disciplinas obrigatórias),
Sociologia (5 disciplinas obrigatórias) e Demografia (2 disciplinas obrigatórias) do IFCH, e
pelo Instituto de Economia (2 disciplinas obrigatórias). No entanto, para se formar neste
Bacharelado (AC), o estudante também precisa cursar 92 créditos em disciplinas
Eletivas, que ele pode escolher dentre aquelas efetivamente oferecidas no semestre
em questão, e de acordo com a seguinte distribuição:
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 38 créditos dentre disciplinas de 11 siglas diferentes das áreas de Ciências
Humanas (CE, EL, EP, HL, LA e TL), Profissões da Saúde (EF) e Ciências da Terra (GF),
além do próprio IFCH (HG, HH e HZ);
 28 créditos dentre uma lista de 41 disciplinas eletivas oferecidas pelo
Departamento de Sociologia do IFCH (a lista completa pode ser consultada no
Anexo 1);
 12 créditos dentre qualquer disciplina oferecida pela Unicamp;
 8 créditos dentre disciplinas com sigla “HH”: oferecidas pelo Departamento de
História do IFCH;
 6 créditos dentre disciplinas com sigla “HG”: oferecidas pelo Departamento de
Filosofia do IFCH.

Em seu primeiro semestre de curso, o estudante é automaticamente matriculado
nas disciplinas introdutórias obrigatórias de primeiro semestre de Antropologia (HZ160),
Ciência Política (HZ141) e Sociologia (HZ158) (oferecidas por professores dos
departamentos correspondentes do IFCH), e também na disciplina obrigatória “Introdução
à Economia para Ciências Sociais” (CE131), oferecida pelo Instituto de Economia (IE).
De acordo com a proposta para cumprimento de currículo apresentada acima, no
período de matrícula para o segundo semestre de seu curso, o estudante deverá se
matricular nas disciplinas introdutórias obrigatórias de segundo semestre de Antropologia
(HZ260), Ciência Política (HZ248) e Sociologia (HZ258) e em 4 créditos de disciplinas
Eletivas. Assim, além de progredir em sua formação disciplinar, adquirindo os
conhecimentos que formam a base tanto para a prática quanto para o ensino consistente
de Sociologia, o estudante também pode iniciar uma trajetória singular de estudos
envolvendo disciplinas eletivas oferecidas pelo próprio IFCH ou por outros Institutos e
Faculdades da Unicamp.
Prosseguindo na proposta para cumprimento de currículo, no período de matrícula
para o terceiro semestre de seu curso, o estudante deverá se matricular nas disciplinas
introdutórias obrigatórias de terceiro semestre de Antropologia (HZ360), Ciência Política
(HZ345) e Sociologia (HZ358) e em mais 4 créditos de disciplinas Eletivas.
Após ter cursado as três disciplinas introdutórias de Antropologia, Ciência Política
e Sociologia, o estudante está apto

a se aprofundar nas disciplinas de sua própria
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área de concentração (Sociologia) e em Eletivas de sua preferência, sem prejuízos para sua
formação básica em Ciências Sociais (i.e., o conjunto de conhecimentos considerados
fundamentais para qualquer cientista social, independentemente de sua área de
concentração e/ou atuação). Assim, no período de matrícula para o quarto semestre de
seu curso, a proposta de cumprimento de currículo orienta o estudante a se matricular na
disciplina obrigatória “Metodologia e Técnicas de Pesquisa I” (HZ431) e em 12 créditos de
disciplinas Eletivas.
Prosseguindo na proposta de cumprimento de currículo, no seu quinto semestre
de curso o estudante deverá se matricular na disciplina obrigatória “Pensamento Social do
Brasil” (HZ555) e em 16 créditos de disciplinas Eletivas. No sexto semestre, o estudante é
orientado a cursar as disciplinas obrigatórias “Sociologia Contemporânea I” (HZ657) e
“Estatística para Ciências Sociais” (HZ631), além de 14 créditos em disciplinas Eletivas. No
sétimo semestre de seu curso, o estudante é orientado a se matricular na disciplina
obrigatória “Economia Brasileira” (CE730) e em 20 créditos de disciplinas Eletivas. Por fim,
para completar a carga horária de seu curso no oitavo semestre, o estudante deverá se
matricular em 22 créditos de disciplinas eletivas.
Com isso, o Bacharel em Sociologia formado pelo Curso de Graduação em Ciências
Sociais do IFCH passa por: (1) 6 disciplinas de formação introdutória em Antropologia,
Ciência Política e Sociologia oferecida por docentes dos respectivos departamentos; (2) 2
disciplinas de formação avançada oferecidas por docentes do Depto. de Sociologia; (3) 2
disciplinas de metodologia e técnicas de pesquisa oferecidas por docentes do
Departamento de Demografia do IFCH; (4) 2 disciplinas de Economia oferecidas por
docentes do Instituto de Economia (IE); e (5) um conjunto de disciplinas eletivas
oferecidas pelo IFCH e por outros Institutos e Faculdades da Unicamp. Tal trajetória
formativa permite que o estudante alcance, ao mesmo tempo, a garantia de uma sólida
formação disciplinar em Sociologia, e a possibilidade de uma rica experiência
transdisciplinar para além desta especialidade.

Bacharelado em Ciências Sociais (AD)
A área de Ciências Sociais tem como objeto de estudo as formas de organização e
estruturação da vida social, seja em sua universalidade, seja em sua singularidade histórica
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e cultural. Está, pois, interessada em conhecer a dinâmica de formação, de reprodução e
transformação das coletividades e agrupamentos sociais – suas relações constitutivas ou
fundamentais, seus modos de vida e de representação simbólica e institucional.
Caracterizado pela forte interdisciplinaridade de sua estrutura curricular, o
Bacharelado em Ciências Sociais – Geral (AD) busca promover uma sólida formação teórica
e científica condizente com os novos campos de atuação profissional em diversas áreas da
pesquisa, da investigação, da docência, do planejamento e da gestão da vida social.
Para graduar-se neste curso, o estudante deverá obter o total de 169
créditos, correspondentes a 2535 horas de atividades supervisionadas dentro e fora de sala
de aula (na Unicamp, cada crédito corresponde a 15 horas). O estudante tem um prazo
máximo de 12 semestres para cumprir este currículo, mas poderá fazê-lo em menos
tempo, como mostra a seguinte proposta para cumprimento do currículo em 8 semestres:

AD – Bacharelado em Ciências Sociais – Geral
1S

2S

3S

Antropologia

HZ160(5) HZ260(5) HZ360(5)

C.Política

HZ141(5) HZ248(5) HZ345(5)

Sociologia

HZ158(5) HZ258(5) HZ358(5)

Demografia
IE

4S

5S

HZ431(8)

6S

CE730(4)
(4)

Total de créditos (19)

8S

HZ631(4)

CE131(4)

Eletivas

7S

(19)

(4)
(19)

(12)

(22)

(18)

(22)

(22)

(20)

(22)

(22)

(26)

(22)

Nesta proposta estão discriminadas individualmente apenas as 13 disciplinas
obrigatórias do Bacharelado em Sociologia (AC), oferecidas pelos Departamentos de
Antropologia (3 disciplinas obrigatórias), Ciência Política (3 disciplinas obrigatórias),
Sociologia (3 disciplinas obrigatórias) e Demografia (2 disciplinas obrigatórias) do IFCH, e
pelo Instituto de Economia (2 disciplinas obrigatórias). No entanto, para se formar neste
Bacharelado (AD), o estudante também precisa cursar 104 créditos em disciplinas Eletivas,
que ele pode escolher dentre aquelas efetivamente oferecidas no semestre em questão, e
de acordo com a seguinte distribuição:

21

•

44 créditos dentre disciplinas de 11 siglas diferentes das áreas de Ciências Humanas

(CE, EL, EP, HL, LA e TL), Profissões da Saúde (EF) e Ciências da Terra (GF), além do próprio
IFCH (HG, HH e HZ);
•

24 créditos dentre qualquer disciplina oferecida pela Unicamp;

•

22 créditos dentre qualquer disciplina eletiva oferecida pelo Curso de Graduação

em Ciências Sociais do IFCH;
•

8 créditos dentre disciplinas com sigla “HH”: oferecidas pelo Departamento de

História do
•

IFCH;

•

6 créditos dentre disciplinas com sigla “HG”: oferecidas pelo Departamento de

Filosofia do IFCH.

Em seu primeiro semestre de curso, o estudante é automaticamente matriculado
nas disciplinas introdutórias obrigatórias de primeiro semestre de Antropologia (HZ160),
Ciência Política (HZ141) e Sociologia (HZ158) (oferecidas por professores dos
departamentos correspondentes do IFCH), e também na disciplina obrigatória “Introdução
à Economia para Ciências Sociais” (CE131), oferecida pelo Instituto de Economia (IE).
De acordo com a proposta para cumprimento de currículo apresentada acima, no
período de matrícula para o segundo semestre de seu curso, o estudante deverá se
matricular nas disciplinas introdutórias obrigatórias de segundo semestre de Antropologia
(HZ260), Ciência Política (HZ248) e Sociologia (HZ258) e em 4 créditos de disciplinas
Eletivas. Assim, além de progredir em sua formação disciplinar, adquirindo os
conhecimentos que formam a base tanto para a prática quanto para o ensino consistente
de Ciências Sociais, o estudante também pode iniciar uma trajetória singular de estudos
envolvendo disciplinas eletivas oferecidas pelo próprio IFCH ou por outros Institutos e
Faculdades da Unicamp.
Prosseguindo na proposta para cumprimento de currículo, no período de matrícula
para o terceiro semestre de seu curso, o estudante deverá se matricular nas disciplinas
introdutórias obrigatórias de terceiro semestre de Antropologia (HZ360), Ciência Política
(HZ345) e Sociologia (HZ358) e em 4 créditos de disciplinas Eletivas.
Após ter cursado as três disciplinas introdutórias de Antropologia, Ciência Política e
Sociologia, o estudante está apto a se dedicar a disciplinas Eletivas de sua preferência,
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sem prejuízos para sua formação básica em Ciências Sociais (i.e., o conjunto de
conhecimentos

considerados

fundamentais

para

qualquer

cientista

social,

independentemente de sua área de concentração e/ou atuação). Assim, no período de
matrícula para o quarto semestre de seu curso, a proposta de cumprimento de currículo
orienta o estudante a se matricular na disciplina obrigatória “Metodologia e Técnicas de
Pesquisa I” (HZ431) e em 12 créditos de disciplinas Eletivas.
Prosseguindo na proposta de cumprimento de currículo, o estudante deverá dedicar
seu quinto semestre de curso ao cumprimento de 22 créditos em disciplinas Eletivas. No
sexto semestre, o estudante é orientado a cursar a disciplina obrigatória “Estatística para
Ciências Sociais” (HZ631) e 18 créditos em disciplinas Eletivas. No sétimo semestre de seu
curso, o estudante é orientado a se matricular na disciplina obrigatória “Economia
Brasileira” (CE730) e em 22 créditos de disciplinas Eletivas. Por fim, para completar a carga
horária de seu curso no oitavo semestre, o estudante deverá se matricular em 22 créditos
de disciplinas eletivas.
Com isso, o Bacharel em Ciências Sociais formado pelo Curso de Graduação em
Ciências Sociais do IFCH passa por: (1) 6 disciplinas de formação introdutória em
Antropologia, Ciência Política e Sociologia oferecida por docentes dos respectivos
departamentos; (2) 2 disciplinas de metodologia e técnicas de pesquisa oferecidas por
docentes do Departamento de Demografia do IFCH; (3) 2 disciplinas de Economia
oferecidas por docentes do Instituto de Economia (IE); e (4) um conjunto de disciplinas
eletivas oferecidas pelo IFCH e por outros Institutos e Faculdades da Unicamp. Tal trajetória
formativa permite que o estudante alcance, ao mesmo tempo, a garantia de uma sólida
formação disciplinar em Ciências Sociais, e a possibilidade de uma rica experiência
transdisciplinar para além desta especialidade.

Licenciatura em Ciências Sociais (AH)
O professor de Ciências Sociais deve ser capaz não apenas de mediar o
conhecimento próprio da área para estudantes de Ensino Médio e de Cursos Superiores,
mas também de desenvolver pesquisas voltadas ao universo escolar e à atividade de
docência, de intervir nos processos políticos, pedagógicos e administrativos das instituições
escolares, bem como no desenvolvimento de políticas educacionais. Para isso, é
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fundamental que o Licenciado em Ciências Sociais tenha uma sólida formação disciplinar
em Antropologia, Ciência Política, Sociologia e em metodologias de pesquisa e de ensino,
além de um repertório de conhecimentos, práticas e experiências ligadas especificamente à
prática docente em sua rica diversidade.
O ensino de Sociologia no Ensino Médio se tornou obrigatório no Brasil a partir da
Lei n° 11.684 de 2008, sendo entendido geralmente como um conjunto de conhecimentos
específicos de Antropologia, Ciência Política e Sociologia. Tal obrigatoriedade ampliou
significativamente o campo de trabalho para o Licenciado em Ciências Sociais. Atendendo
a demandas deste novo momento histórico do ensino de Ciências Sociais, o curso de
Licenciatura em Ciências Sociais (AH) do IFCH passou por uma reforma em 2015, com a
criação de 4 novas disciplinas voltadas para temas ligados ao estudo da dinâmica escolar
(HZ339) e ao ensino de Antropologia (HZ369), Ciência Política (HZ349) e Sociologia (HZ359).
A Faculdade de Educação (FE) tem uma participação importante no curso: além de ser
responsável por três disciplinas obrigatórias – dois Estágios Supervisionados e a disciplina
de LIBRAS –, o estudante que queira se formar no curso de Licenciatura em Ciências Sociais
(AH) é obrigado a cursar 26 créditos em disciplinas Eletivas oferecidas pela FE.
Ao concluir o Curso de Licenciatura em Ciências Sociais (AH), o estudante poderá
prosseguir seus estudos com vistas à carreira acadêmica, ou ingressar diretamente no
mercado de trabalho, nas áreas de pesquisa, ensino e administração Escolares.
Para graduar-se neste curso, o estudante deverá obter o total de 215 créditos,
correspondentes a 3225 horas de atividades dentro e fora de sala de aula (na Unicamp,
cada crédito corresponde a 15 horas). Esta carga horária pode ser dividida da seguinte
forma:

•

14 créditos (210 horas) de Atividades teórico-práticas, assim distribuídos: 10

créditos de disciplinas livremente escolhidas dentre o conjunto de disciplinas oferecidas
pela Unicamp e 4 créditos referentes à disciplina Oficinas de Leitura e Escrita em
Humanidades;
•

32 créditos (480 horas) de Estágio Supervisionado (disciplinas HZ103, HZ104, EL774; e

EL874);
•

40 créditos (600 horas) de disciplinas Eletivas com siglas diversas (a lista completa

pode ser consultada no Anexo 1);
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•

64 créditos (960 horas) de Atividades Didático-Pedagógicas assim distribuídos:


44 créditos (660 horas) nas seguintes disciplinas obrigatórias: HZ339, HZ349,
HZ359, HZ369, EL105, EL213, EL511;



12 créditos (180 horas) a serem escolhidos entre 2 das 4 disciplinas: EL142,
EL212, EL485, EL683;


•

08 créditos (120 horas) de disciplinas eletivas de siglas “EP” oferecidas pela FE.

65 créditos (975 horas) de disciplinas consideradas introdutórias e fundamentais

para a prática e o ensino de Ciências Sociais (disciplinas HZ141, HZ248, HZ345, HZ158,
HZ258, HZ358, HZ160, HZ260, HZ360, HZ431 e HZ631, além de duas disciplinas de sigla
“CE” oferecidas pelo IE).
O estudante tem um prazo máximo de 12 semestres para cumprir este currículo,
mas poderá fazê-lo em menos tempo, como mostra a seguinte proposta para cumprimento
do currículo em 8 semestres:
AH – Licenciatura em Ciências Sociais – Geral
1S

2S

3S

Antropologia

HZ160(5) HZ260(5) HZ360(5)

C.Política

HZ141(5) HZ248(5) HZ345(5)

Sociologia

HZ158(5) HZ258(5) HZ358(5)

4S

HZ379(4)

Eletivas

8S

HZ359(8)

IFCH

HZ631(4) HZ339(6)
HZ103(8) HZ104(8)

EL105(6)

FE

7S

HZ349(6)
HZ431(8)

CE131(4)

6S

HZ369(8)

Demografia
IE

5S

CE730(4)
EL213 (4) EL774(8) EL874(8) EL511(6)

(4)

Total de créditos (23)

(12)

(8)

(10)

(10)

(10)

(6)

(10)

(27)

(29)

(26)

(26)

(28)

(30)

(26)

Nesta proposta estão discriminadas individualmente apenas as 24 disciplinas
obrigatórias da Licenciatura em Ciências Sociais (AH). Essas disciplinas são oferecidas pelos
Departamentos de Antropologia (4 disciplinas obrigatórias), Ciência Política (4 disciplinas
obrigatórias), Sociologia (4 disciplinas obrigatórias) e Demografia (3 disciplinas obrigatórias)
do IFCH – tais departamentos ainda se revezam no oferecimento de 2 disciplinas
obrigatórias de Estágio Supervisionado e da disciplina obrigatória Oficinas de Leitura e
Escrita em Humanidades –, pelo Instituto de Economia (2 disciplinas obrigatórias) e pela
Faculdade de Educação (4 disciplinas obrigatórias, sendo 2 estágios). No entanto, para se
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formar no curso de Licenciatura em Ciências Sociais (AH), o estudante também precisa
cursar 76 créditos de acordo com a seguinte distribuição:

•

8 créditos entre 13 disciplinas com sigla “EP”: oferecidas pela Faculdade de

Educação (a lista completa pode ser consultada no Anexo 1);
 12 créditos entre 4 disciplinas com sigla “EL”: oferecidas pela Faculdade de
Educação (a lista completa pode ser consultada no Anexo 1);
•

6 créditos dentre disciplinas com sigla “HH”: oferecidas pelo Departamento de

História do IFCH;
•

6 créditos dentre disciplinas com sigla “HG”: oferecidas pelo Departamento de

Filosofia do IFCH;
 28 créditos dentre disciplinas de 11 siglas diferentes das áreas de Ciências Humanas
(CE, EL, EP, HL, LA e TL), Profissões da Saúde (EF) e Ciências da Terra (GF), além do
próprio IFCH (HG, HH e HZ);
•

10 créditos dentre qualquer disciplina oferecida pela Unicamp;

Em seu primeiro semestre de curso, o estudante é automaticamente matriculado
nas disciplinas introdutórias obrigatórias de primeiro semestre de Antropologia (HZ160),
Ciência Política (HZ141) e Sociologia (HZ158) (oferecidas por professores dos
departamentos correspondentes do IFCH), e também na disciplina obrigatória “Introdução
à Economia para Ciências Sociais” (CE131), oferecida pelo Instituto de Economia (IE) e 4
créditos de disciplinas Eletivas.
De acordo com a proposta para cumprimento de currículo apresentada acima, no
período de matrícula para o segundo semestre de seu curso, o estudante deverá se
matricular nas disciplinas introdutórias obrigatórias de segundo semestre de Antropologia
(HZ260), Ciência Política (HZ248) e Sociologia (HZ258) e em 12 créditos de disciplinas
Eletivas. Assim, além de progredir em sua formação disciplinar, adquirindo os
conhecimentos que formam a base tanto para a prática quanto para o ensino consistente
de Ciências Sociais, o estudante também pode iniciar uma trajetória singular de estudos
envolvendo disciplinas eletivas oferecidas pelo próprio IFCH ou por outros Institutos e
Faculdades da Unicamp.
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Prosseguindo na proposta para cumprimento de currículo, no período de matrícula
para o terceiro semestre de seu curso, o estudante deverá se matricular nas disciplinas
introdutórias obrigatórias de terceiro semestre de Antropologia (HZ360), Ciência Política
(HZ345) e Sociologia (HZ358), a disciplina de Tecnologias e Processos Educativos (EL105) e
em 8 créditos de disciplinas Eletivas.
Após ter cursado as três disciplinas introdutórias de Antropologia, Ciência Política e
Sociologia, o estudante está apto a se concentrar nas disciplinas mais diretamente voltadas
ao ambiente escolar e ao ensino de Ciências Sociais e nas Eletivas de sua preferência, sem
prejuízos para sua formação básica em Ciências Sociais (i.e., o conjunto de conhecimentos
considerados fundamentais para qualquer cientista social, independentemente de sua área
de concentração e/ou atuação). Assim, no período de matrícula para o quarto semestre de
seu curso, a proposta de cumprimento de currículo orienta o estudante a se matricular nas
disciplinas obrigatórias “Metodologia e Técnicas de Pesquisa I” (HZ431) e “LIBRAS” (EL213),
Oficinas de Leitura e Escrita em humanidades (HZ379) e em 8 créditos de disciplinas
Eletivas.
Prosseguindo na proposta de cumprimento de currículo, no seu quinto semestre de
curso o estudante deverá se matricular nas disciplinas obrigatórias “Ensino de
Antropologia: temas e conceitos fundamentais” (HZ369) e “Estágio Supervisionado I”
(EL774), e em 10 créditos de disciplinas Eletivas.
No sexto semestre, o estudante é orientado a cursar as disciplinas obrigatórias
“Políticas Públicas Educacionais” (HZ349), “Estatística para Ciências Sociais” (HZ631) e
“Estágio Supervisionado II” (EL874), além de 10 créditos em disciplinas Eletivas.
No sétimo semestre de seu curso, o estudante é orientado a se matricular nas
disciplinas obrigatórias “Educação e Questões Demográficas: indicadores e processos
avaliativos” (HZ339), “Estágio Supervisionado em Ciências Sociais I” (HZ103) e “Economia
Brasileira” (CE730), e em 12 créditos de disciplinas Eletivas.
Por fim, para completar a carga horária de seu curso no oitavo semestre, o
estudante deverá se matricular nas disciplinas obrigatórias “Educação e Sociedade”
(HZ359) e “Estágio Supervisionado em Ciências Sociais II” (HZ104), e em 10 créditos de
disciplinas eletivas.
Com isso, o Licenciado em Ciências Sociais formado pelo Curso de Graduação em
Ciências Sociais do IFCH passa por: a) 6 disciplinas de formação introdutória em
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Antropologia, Ciência Política e Sociologia oferecida por docentes dos respectivos
departamentos; b) 6 disciplinas de formação teórica e prática avançada em temas
relacionados à Educação, à escola e às práticas e metodologias de ensino de Antropologia,
Ciência Política e Sociologia, e 1 disciplina de Práticas de Ensino e Escrita, todas oferecidas
por docentes dos 4 departamentos do IFCH que compõem o Curso; c) 1 disciplina de
metodologia e técnicas de pesquisa, e 1 de Estatística, ambas oferecidas por docentes do
Departamento de Demografia do IFCH; d) 2 disciplinas de Economia oferecidas por
docentes do Instituto de Economia (IE); e) 2 disciplinas de Estágio Supervisionado, 1
disciplina de LIBRAS, 1 disciplina de Pscicologia Educacional e 1 disciplina de Educação e
Tecnologias, oferecidas por docentes da Faculdade de Educação (FE); f) um conjunto de
disciplinas eletivas oferecidas pelo IFCH e por outros Institutos e Faculdades da Unicamp.
Tal trajetória formativa permite que o estudante alcance, ao mesmo tempo, a garantia de
uma sólida formação teórica e prática para o ensino de Ciências Sociais, e a possibilidade
de uma rica experiência transdisciplinar para além desta especialidade.
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ANEXO 1

C

Currículo Pleno dos Cursos de Graduação em Ciências Sociais

AA – Bacharelado em Ciências Sociais – Antropologia AB – Bacharelado em Ciências Sociais
– Ciência Política AC – Bacharelado em Ciências Sociais – Sociologia
AD – Bacharelado em Ciências Sociais – Geral
AH – Licenciatura em Ciências Sociais – Geral
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AA - Bacharelado em Ciências Sociais – Antropologia
Disciplinas Obrigatórias
CE131 Introdução à Economia para Ciências Sociais
CE730 Economia Brasileira
HZ141 Política I: Introdução à Ciência Política
HZ158 Sociologia de Durkheim
HZ160 Introdução a Antropologia: Natureza e Cultura
HZ248 Política II: Política Brasileira
HZ258 Sociologia de Marx
HZ260 Antropologia II: Troca, Sociedade e Estrutura
HZ345 Política III: Teorias do Estado
HZ358 Sociologia de Weber
HZ360 Antropologia III: Teorias e Experimentações Etnográficas
HZ431 Metodologia e Técnicas de Pesquisa I
HZ631 Estatística para Ciências Sociais
HZ460 Pesquisa Antropológica
HZ469 Antropologia IV - Antropologia Contemporânea
Disciplinas Eletivas
32 créditos dentre:
CE--- Qualquer disciplina com código CE—
EF--- Qualquer disciplina com código EF—
EL--- Qualquer disciplina com código EL—
EP--- Qualquer disciplina com código EP—
GF--- Qualquer disciplina com código GF—
HG--- Qualquer disciplina com código HG-HH--- Qualquer disciplina com código HH—
HL--- Qualquer disciplina com código HL—
HZ--- Qualquer disciplina com código HZ—
LA--- Qualquer disciplina com código LA—
TL--- Qualquer disciplina com código TL-24 créditos dentre:
HZ-64 Qualquer disciplina com código HZ-64
HZ062 Gênero e Sexualidade
HZ063 Antropologia, Organizações e Burocracia
HZ065 Antropologia e Direito
HZ066 Antropologia e História
HZ067 Antropologia Rural
HZ068 Corpo, Pessoa e Agência
HZ069 Raça, Etnicidade e Identidade
HZ163 Tópicos Especiais em Antropologia X
HZ165 Tópicos Especiais em Antropologia XI
HZ166 Tópicos Especiais em Antropologia XII
HZ167 Tópicos Especiais em Antropologia XIII
HZ168 Tópicos Especiais em Antropologia XIV
HZ169 Tópicos Especiais em Antropologia XV
HZ265 Tópicos Especiais em Antropologia XVI
HZ266 Tópicos Especiais em Antropologia XVII
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HZ267 Tópicos Especiais em Antropologia XVIII
HZ268 Tópicos Especiais em Antropologia XIX
HZ269 Tópicos Especiais em Antropologia XX
HZ365 Antropologia da Religião
HZ366 Modos de Conhecimento e suas Expressões
HZ465 Antropologia no Brasil
HZ466 Mito e Ritual
HZ467 Antropologia e Estudos de Parentesco
HZ562 Antropologia Econômica
HZ565 Antropologia Urbana
HZ665 Etnologia
HZ667 Mídia, Cultura e História
HZ669 Etnologia Sul Americana
HZ861 Leitura de Monografias Antropológicas
HZ866 Antropologia e os Grupos de Idade
HZ962 Antropologia Política
HZ963 Leitura Dirigida em Antropologia I
HZ965 Leitura Dirigida em Antropologia II
HZ966 Tópicos Especiais em Teoria Antropológica I
HZ967 Tópicos Especiais em Teoria Antropológica II
HZ968 Monografias Clássicas
HZ969 Monografias Básicas - Brasil
18 créditos dentre:
----- Qualquer disciplina oferecida pela Unicamp
08 créditos dentre:
HH--- Qualquer disciplina com código HH-06 créditos dentre:
HG--- Qualquer disciplina com código HG-04 créditos dentre:
CE--- Qualquer disciplina com código CE--EF--- Qualquer disciplina com código EF--EL--- Qualquer disciplina com código EL--EP--- Qualquer disciplina com código EP--HG--- Qualquer disciplina com código HG--HH--- Qualquer disciplina com código HH--HZ--- Qualquer disciplina com código HZ--LA--- Qualquer disciplina com código LA---
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AB - Bacharelado em Ciências Sociais – Política
Disciplinas Obrigatórias
CE131 Introdução à Economia para Ciências Sociais
CE730 Economia Brasileira
HZ141 Política I: Introdução à Ciência Política
HZ158 Sociologia de Durkheim
HZ160 Introdução a Antropologia: Natureza e Cultura
HZ248 Política II: Política Brasileira
HZ258 Sociologia de Marx
HZ260 Antropologia II: Troca, Sociedade e Estrutura
HZ345 Política III: Teorias do Estado
HZ358 Sociologia de Weber
HZ360 Antropologia III: Teorias e Experimentações Etnográficas
HZ431 Metodologia e Técnicas de Pesquisa I
HZ631 Estatística para Ciências Sociais
HZ447 Política IV - Tradições do Pensamento Político
HZ546 Política V - Teoria e Pesquisa em Ciência Política
Disciplinas Eletivas
32 créditos dentre:
CE--- Qualquer disciplina com código CE—
EF--- Qualquer disciplina com código EF—
EL--- Qualquer disciplina com código EL—
EP--- Qualquer disciplina com código EP—
GF--- Qualquer disciplina com código GF—
HG--- Qualquer disciplina com código HG-HH--- Qualquer disciplina com código HH—
HL--- Qualquer disciplina com código HL—
HZ--- Qualquer disciplina com código HZ—
LA--- Qualquer disciplina com código LA—
TL--- Qualquer disciplina com código TL-24 créditos dentre:
----- Qualquer disciplina oferecida pela Unicamp
18 créditos dentre:
HZ140 Partidos Políticos
HZ240 Democracia e Cidadania
HZ249 Pensamento Político: Debates Contemporâneos
HZ340 Política e Direito I
HZ346 Política e Direito II
HZ348 Teorias da Ação Coletiva e Movimentos Sociais
HZ440 Trabalho e Sindicalismo
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HZ540 Políticas Públicas
HZ640 Pensamento Político Brasileiro
HZ740 Regimes e Sistemas Políticos Comparados
HZ840 Estado e Reformas Econômicas no Capitalismo Contemporâneo
HZ940 Estado, Nação e Nacionalismo
HZ942 Relações Internacionais
08 créditos dentre:
HH--- Qualquer disciplina com código HH-06 créditos dentre:
HG--- Qualquer disciplina com código HG-04 créditos dentre:
CE--- Qualquer disciplina com código CE--EF--- Qualquer disciplina com código EF--EL--- Qualquer disciplina com código EL--EP--- Qualquer disciplina com código EP--HG--- Qualquer disciplina com código HG--HH--- Qualquer disciplina com código HH--HZ--- Qualquer disciplina com código HZ--LA--- Qualquer disciplina com código LA---
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AC - Bacharelado em Ciências Sociais – Sociologia
Disciplinas Obrigatórias
CE131 Introdução à Economia para Ciências Sociais
CE730 Economia Brasileira
HZ141 Política I: Introdução à Ciência Política
HZ158 Sociologia de Durkheim
HZ160 Introdução a Antropologia: Natureza e Cultura
HZ248 Política II: Política Brasileira
HZ258 Sociologia de Marx
HZ260 Antropologia II: Troca, Sociedade e Estrutura
HZ345 Política III: Teorias do Estado
HZ358 Sociologia de Weber
HZ360 Antropologia III: Teorias e Experimentações Etnográficas
HZ431 Metodologia e Técnicas de Pesquisa I
HZ631 Estatística para Ciências Sociais
HZ555 Pensamento Social do Brasil
HZ657 Sociologia Contemporânea I
Disciplinas Eletivas
32 créditos dentre:
CE--- Qualquer disciplina com código CE—
EF--- Qualquer disciplina com código EF—
EL--- Qualquer disciplina com código EL—
EP--- Qualquer disciplina com código EP—
GF--- Qualquer disciplina com código GF—
HG--- Qualquer disciplina com código HG-HH--- Qualquer disciplina com código HH—
HL--- Qualquer disciplina com código HL—
HZ--- Qualquer disciplina com código HZ—
LA--- Qualquer disciplina com código LA—
TL--- Qualquer disciplina com código TL-28 créditos dentre:
HZ-5- Qualquer disciplina com código HZ-512 créditos dentre:
----- Qualquer disciplina oferecida pela Unicamp
08 créditos dentre:
HH--- Qualquer disciplina com código HH-06 créditos dentre:
HG--- Qualquer disciplina com código HG--
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06 créditos dentre:
CE--- Qualquer disciplina com código CE--EF--- Qualquer disciplina com código EF--EL--- Qualquer disciplina com código EL--EP--- Qualquer disciplina com código EP--HG--- Qualquer disciplina com código HG--HH--- Qualquer disciplina com código HH--HZ--- Qualquer disciplina com código HZ--LA--- Qualquer disciplina com código LA---

AD - Bacharelado em Ciências Sociais – Geral
Disciplinas Obrigatórias
CE131 Introdução à Economia para Ciências Sociais
CE730 Economia Brasileira
HZ141 Política I: Introdução à Ciência Política
HZ158 Sociologia de Durkheim
HZ160 Introdução a Antropologia: Natureza e Cultura
HZ248 Política II: Política Brasileira
HZ258 Sociologia de Marx
HZ260 Antropologia II: Troca, Sociedade e Estrutura
HZ345 Política III: Teorias do Estado
HZ358 Sociologia de Weber
HZ360 Antropologia III: Teorias e Experimentações Etnográficas
HZ431 Metodologia e Técnicas de Pesquisa I
HZ631 Estatística para Ciências Sociais
Disciplinas Eletivas
32 créditos dentre:
CE--- Qualquer disciplina com código CE—
EF--- Qualquer disciplina com código EF—
EL--- Qualquer disciplina com código EL—
EP--- Qualquer disciplina com código EP—
GF--- Qualquer disciplina com código GF—
HG--- Qualquer disciplina com código HG-HH--- Qualquer disciplina com código HH—
HL--- Qualquer disciplina com código HL—
HZ--- Qualquer disciplina com código HZ—
LA--- Qualquer disciplina com código LA—
TL--- Qualquer disciplina com código TL-24 créditos dentre:
----- Qualquer disciplina oferecida pela Unicamp
22 créditos dentre:
HZ--- Qualquer disciplina com código HZ---
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12 créditos dentre:
CE--- Qualquer disciplina com código CE--EF--- Qualquer disciplina com código EF--EL--- Qualquer disciplina com código EL--EP--- Qualquer disciplina com código EP--HG--- Qualquer disciplina com código HG--HH--- Qualquer disciplina com código HH--HZ--- Qualquer disciplina com código HZ--LA--- Qualquer disciplina com código LA-08 créditos dentre:
HH--- Qualquer disciplina com código HH-06 créditos dentre:
HG--- Qualquer disciplina com código HG—

Curso AH - Licenciatura em Ciências Sociais
3.225 horas 215 créditos
Disciplinas obrigatórias do núcleo comum - 65 créditos = 975 horas
CE131 Introdução à Economia para Ciências Sociais - 4 créditos
CE730 Economia Brasileira - 4 créditos
HZ141 Política I: Introdução à Ciência Política - 5 créditos
HZ158 Sociologia de Durkheim - 5 créditos
HZ160 Introdução a Antropologia: Natureza e Cultura - 5 créditos
HZ248 Política II: Política Brasileira - 5 créditos
HZ258 Sociologia de Marx - 5 créditos
HZ260 Antropologia II: Troca, Sociedade e Estrutura - 5 créditos
HZ345 Política III: Teorias do Estado - 5 créditos
HZ358 Sociologia de Weber - 5 créditos
HZ360 Antropologia III: Teorias e Experimentações Etnográficas - 5 créditos
HZ431 Metodologia e Técnicas de Pesquisa I - 8 créditos
HZ631 Estatística para Ciências Sociais - 4 créditos
Disciplinas obrigatórias da Licenciatura - 48 créditos = 720 horas
HZ339 Educação e Questões Demográficas: indicadores e processos avaliativos - 6 créditos
HZ349 Políticas Públicas Educacionais - 6 créditos
HZ359 Educação e Sociedade - 8 créditos
HZ369 Ensino de Antropologia: temas e conceitos fundamentais - 8 créditos
EL 213 Libras e Educação de Surdos - 4 créditos
EL105 Tecnologias e Processos Educativos - 6 créditos
EL511 Psicologia e Educação - 6 créditos
HZ379 – Oficinas de leitura e escrita em humanidades - 4 créditos
18 créditos dentre: 180 horas
EL142 - Tópicos Especiais em Ciências Sociais Aplicadas à Educação
EL212 Política Educacional: Organização da Educação Brasileira
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EL485 Filosofia e História da Educação
EL683 Escola e Cultura
08 créditos dentre: 120 horas
EP107 Introdução à Pedagogia - Organização do Trabalho Pedagógico
EP110 História da Educação I
EP130 Filosofia da Educação I
EP152 Didática - Teoria Pedagógica
EP162 Escola e Currículo
EP164 Organização do Trabalho Pedagógico e Gestão Escolar
EP315 Pesquisa e Prática Pedagógica I
EP340 Sociologia da Educação I
EP347 Educação, Cultura e Linguagens
EP348 Educação Especial e Inclusão
EP372 Avaliação
EP814 Seminário de Educação, Cultura e Artes
EP887 Educação Não Formal
Estágios – 32 créditos = 480 horas
EL774 Estágio Supervisionado I - 8 créditos
EL874 Estágio Supervisionado II - 8 créditos
HZ103 Estágio Supervisionado em Ciências Sociais I - 8 créditos
HZ104 Estágio Supervisionado em Ciências Sociais II - 8 créditos
Disciplinas eletivas:
30 créditos dentre: 450 horas
CE--- Qualquer disciplina com código CE-EF--- Qualquer disciplina com código EF-EL--- Qualquer disciplina com código EL-EP--- Qualquer disciplina com código EP-GF--- Qualquer disciplina com código GF-HG--- Qualquer disciplina com código HG-HH--- Qualquer disciplina com código HH—
HL--- Qualquer disciplina com código HL—
HZ--- Qualquer disciplina com código HZ—
LA--- Qualquer disciplina com código LA—
TL--- Qualquer disciplina com código TL-10 créditos dentre: 150 horas
----- Qualquer disciplina oferecida pela Unicamp
06 créditos dentre: 90 horas
HH--- Qualquer disciplina com código HH-04 créditos dentre: 60 horas
HG--- Qualquer disciplina com código HG--

37
37

ANEXO 2

Ementário das disciplinas oferecidas pelos Docentes dos Cursos de Graduação em
Ciências Sociais

Depto. de Antropologia Depto. de Ciência Política Depto. de Sociologia Depto. de
Demografia
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Disciplinas cujo oferecimento não é vinculado a nenhum Departamento específico:
OBRIGATÓRIAS PARA O CURSO AH – Licenciatura em Ciências Sociais – Geral
HZ103 - Estágio Supervisionado em Ciências Sociais I
OF:S-1 T:000 P:002 L:000 O:006 D:000 HS:008 SL:002 C:008
AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ352/ AA450
Ementa: A disciplina tem por objetivo desenvolver habilidades no ensino de Ciências Sociais, através da prática de
atividades de ensino, tanto no sistema oficial de ensino como em espaços não formais, quando autorizados pela
Comissão de Graduação em Ciências Sociais, e da reflexão sobre essas experiências, sob orientação de docente
responsável pela disciplina.
HZ104 - Estágio Supervisionado em Ciências Sociais II
OF:S-2 T:000 P:002 L:000 O:006 D:000 HS:008 SL:002 C:008 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ103
Ementa: A disciplina tem por objetivo desenvolver habilidades no ensino de Ciências Sociais, através da prática de
atividades de ensino, tanto no sistema oficial de ensino como em espaços não formais, quando autorizados pela
Comissão de Graduação em Ciências Sociais, e da reflexão sobre essas experiências, sob orientação de docente
responsável pela disciplina.

OBRIGATÓRIAS PARA OS CURSOS 12 (Engenharia Civil) e 34 (Engenharia de Computação)
HZ291 - Tópicos Especiais de Humanidades I
OF:S-1 T:002 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:002 SL:002 C:002 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: Não há
Ementa: O curso é dedicado a uma introdução das relações entre ciência, tecnologia e a sociedade contemporânea. Será
dada ênfase especial ao caso brasileiro, tentando mostrar como se concretizam essas relações num contexto específico.
A abordagem será interdisciplinar, através de uma contribuição da Antropologia, da Ciência Política, da História e da
Sociologia. Obs.: Sendo uma disciplina reservada aos cursos de Engenharia, nos quais consta como eletiva em seus
currículos, os alunos de Humanidades, Artes e do Curso de Filosofia não poderão cursar esta disciplina.
HZ292 - Tópicos Especiais de Humanidades II
OF:S-2 T:002 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:002 SL:002 C:002 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: Não há
Ementa: Filosofia da ciência. Elementos de sociologia. Sociologia rural. Antropologia. Deontologia.
Obs.: Sendo uma disciplina reservada aos cursos de engenharia, nos quais consta como eletiva em seus currículos, os
alunos das Áreas de Humanidades, Artes e do curso de Filosofia não poderão cursar esta disciplina.
HZ293 - Tópicos Especiais de Humanidades III
OF:S-6 T:002 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:002 SL:002 C:002 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: Não há
Ementa: O curso abordará a análise dos aspectos sociais das inovações tecnológicas e da pesquisa científica. No decorrer
das exposições e seminários, serão desenvolvidas análises de casos precisos, tentando incorporar um quadro de
referência comparativo entre a sociedade brasileira e o contexto internacional.
Obs.: Sendo uma disciplina reservada aos cursos de Engenharia, nos quais consta como eletiva em seus currículos, os
alunos das Áreas de Humanidades, Artes e do curso de Filosofia não poderão cursar esta disciplina.
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DISCIPLINAS ELETIVAS DE ORIENTAÇÃO
HZ700 - Monografia em Ciências Sociais
OF:S-6 T:000 P:008 L:000 O:008 D:000 HS:016 SL:000 C:016
AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200 AA475
Ementa: Elaboração de projeto de pesquisa; desenvolvimento da mesma, redação e defesa da monografia. Obs.:
Recomenda-se que o aluno tenha feito iniciação científica ou esteja adiantadoem pesquisas no tema proposto.
HZ701 - Monografia em Ciências Sociais I
OF:S-6 T:000 P:000 L:000 O:004 D:000 HS:004 SL:000 C:004AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200 AA460
Ementa: Elaboração de projeto de pesquisa.
HZ702 - Monografia em Ciências Sociais II
OF:S-6 T:000 P:000 L:000 O:012 D:000 HS:012 SL:000 C:012AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200 AA475 HZ701
Ementa: Desenvolvimento da pesquisa, redação e defesa da monografia.
HZ703 - Iniciação Científica em Ciências Sociais I
OF:S-6 T:000 P:002 L:000 O:000 D:000 HS:002 SL:000 C:002AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200 HZ141 HZ158 HZ160
Ementa: Introdução à pesquisa científica sob a orientação de um docente com o objetivo de introduzir o discente na
prática da pesquisa científica no âmbito das ciências sociais. É precisoautorização de um docente responsável e a
apresentação de um projeto de pesquisa que virá a ser desenvolvido; ao final da disciplina se faz necessária a
apresentação de um relatório ao docente responsável e à coordenação de curso.
HZ704 - Iniciação Científica em Ciências Sociais II
OF:S-6 T:000 P:002 L:000 O:000 D:000 HS:002 SL:000 C:002AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200 HZ703
Ementa: Pesquisa científica sob a orientação de um docente com o objetivo de introduzir o discente na prática da
pesquisa científica no âmbito das ciências sociais em continuidade à
introdução prévia feita em HZ703 - Iniciação Científica em Ciências Sociais I. É preciso autorização de um docente
responsável e ao final da disciplina se faz necessária a apresentação de um relatório e à coordenação de curso.
HZ705 - Iniciação Científica em Ciências Sociais III
OF:S-6 T:000 P:002 L:000 O:000 D:000 HS:002 SL:000 C:002AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200 HZ704
Ementa: Pesquisa científica sob a orientação de um docente com o objetivo de aprimorar o discente na prática da
pesquisa científica no âmbito das ciências sociais em continuidade à disciplina HZ704 - Iniciação Científica em Ciências
Sociais II. É preciso autorização de um docente responsável e ao final da disciplina se faz necessária a apresentação de
um relatório e à coordenação de curso.
HZ706 - Iniciação Científica em Ciências Sociais IV
OF:S-6 T:000 P:002 L:000 O:000 D:000 HS:002 SL:000 C:002 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200 HZ705
Ementa: Pesquisa científica sob a orientação de um docente com o objetivo de aprimorar o discente na prática da
pesquisa científica no âmbito das ciências sociais em continuidade à disciplina HZ705 - Iniciação Científica em Ciências
Sociais III. É preciso autorização de um docente responsável e ao final da disciplina se faz necessária a apresentação de
um relatório e à coordenação de curso.
HZ780 - Laboratório de Iniciação Científica
OF:S-6 T:000 P:004 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:000 C:004 AV:N EX:S FM:75%
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Pré-Req.: AA200
Ementa: O laboratório será organizado em torno de projetos de iniciação científica em andamento, com ênfase nos
aspectos metodológicos e destaque às técnicas de pesquisa de campo, quando aplicável. Estes seminários organizam-se
em torno da discussão dos projetos de dissertação dos alunos de graduação, ênfase dada aos problemas mais gerais de
corte teórico- epistemológico, enfrentados nas pesquisas individuais. O objetivo é a retomada dos trabalhos
apresentados à seleção e analisá-los à luz das disciplinas já cursadas pelos alunos.

DISCIPLINAS DE ATIVIDADES CIENTÍFICO-CULTURAIS
HZ775 - Programas de Formação em Cultura, Trabalho e Sociedade I
OF:S-6 T:000 P:004 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:000 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Esta disciplina tem por base o debate acerca dos aspectos socioeconômicos e culturais vinculados ao cotidiano
da comunidade acadêmica e seu desenvolvimento está associado à programação de palestras pela Comissão de
Graduação do curso e pelo Centro Acadêmico de Ciências Humanas. Compreende também visitas monitoradas a
instituições culturais, participação em eventos culturais da universidade e debates de temas gerais relacionados ao
ensino e à pesquisa nos diferentes campos das Ciências Sociais, com a participação de acadêmicos de institutos isolados.
HZ776 - Programas de Formação em Cultura, Trabalho e Sociedade II
OF:S-6 T:000 P:004 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:000 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Esta disciplina tem por base o debate acerca dos aspectos socioeconômicos e culturais vinculados ao cotidiano
da comunidade acadêmica e seu desenvolvimento está associado à programação de palestras pela Comissão de
Graduação do curso e pelo Centro Acadêmico de Ciências Humanas. Compreende também visitas monitoradas a
instituições culturais, participação em eventos culturais da universidade e debates de temas gerais relacionados ao
ensino e à pesquisa nos diferentes campos das Ciências Sociais, com a participação de acadêmicos de institutos isolados.
HZ777 - Programas de Formação em Cultura, Trabalho e Sociedade III
OF:S-6 T:000 P:004 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:000 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Esta disciplina tem por base o debate acerca dos aspectos socioeconômicos e culturais vinculados ao cotidiano
da comunidade acadêmica e seu desenvolvimento está associado à programação de palestras pela Comissão de
Graduação do curso e pelo Centro Acadêmico de Ciências Humanas. Compreende também visitas monitoradas e
instituições culturais, participação em eventos culturais da universidade e debates de temas gerais relacionados ao
ensino e à pesquisa nos diferentes campos das Ciências Sociais, com a participação de acadêmicos de institutos isolados.
HZ778 - Programas de Formação em Cultura, Trabalho e Sociedade IV
OF:S-6 T:000 P:004 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:000 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Esta disciplina tem por base o debate acerca dos aspectos socioeconômicos e culturais vinculados ao cotidiano
da comunidade acadêmica e seu desenvolvimento está associado à programação de palestras pela Comissão de
Graduação do curso e pelo Centro Acadêmico de Ciências Humanas. Compreende também visitas monitoradas a
instituições culturais, participação em eventos culturais da universidade e debates de temas gerais relacionados ao
ensino e à pesquisa nos diferentes campos das Ciências Sociais, com a participação de acadêmicos de institutos isolados.
HZ781 - Atividades Programadas em Ciência e Cultura I
OF:S-6 T:000 P:002 L:000 O:000 D:000 HS:002 SL:000 C:002 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu conteúdo e programa definidos em função das atividades e pesquisas que se realizam no
curso de Ciências Sociais, em especial aquelas vinculadas ao Departamento de Sociologia.
HZ782 - Atividades Programadas em Ciência e Cultura II
OF:S-6 T:000 P:002 L:000 O:000 D:000 HS:002 SL:000 C:002 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu conteúdo e programa definidos em função das atividades e pesquisas que se realizam no
curso de Ciências Sociais, em especial aquelas vinculadas ao Departamento de Sociologia.
HZ783 - Atividades Programadas em Ciência e Cultura III 41
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OF:S-6 T:000 P:002 L:000 O:000 D:000 HS:002 SL:000 C:002 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu conteúdo e programa definidos em função das atividades e pesquisas que se realizam no
curso de Ciências Sociais, em especial aquelas vinculadas ao Departamento de Sociologia.
HZ784 - Atividades Programadas em Ciência e Cultura IV
OF:S-6 T:000 P:002 L:000 O:000 D:000 HS:002 SL:000 C:002 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu conteúdo e programa definidos em função das atividades e pesquisas que se realizam no
curso de Ciências Sociais, em especial aquelas vinculadas ao Departamento de Sociologia.
HZ791 - Atividades Científico-Culturais e de Ensino I
OF:S-6 T:000 P:002 L:000 O:000 D:000 HS:002 SL:000 C:002 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Participação como expositor, observador ou, ainda, organizador em atividades artísticas, culturais, de ensino ou
científicas (produção cultural, mostra individual e coletiva em instituição especializada; visitas monitoradas a exposições
e acervos e atividades de frequência a congressos, seminários e afins).
HZ792 - Atividades Científico-Culturais e de Ensino II
OF:S-6 T:000 P:002 L:000 O:000 D:000 HS:002 SL:000 C:002 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Participação como expositor, observador ou, ainda, organizador em atividades artísticas, culturais, de ensino ou
científicas (produção cultural, mostra individual e coletiva em instituição especializada; visitas monitoradas a exposições
e acervos e atividades de frequência a congressos, seminários e
afins).
HZ793 - Atividades Científico-Culturais e de Ensino III
OF:S-6 T:000 P:002 L:000 O:000 D:000 HS:002 SL:000 C:002 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Participação como expositor, observador ou, ainda, organizador em atividades artísticas, culturaus, de ensino ou
científicas (produção cultural, mostra individual e coletiva em
instituição especializada; visitas monitoradas a exposições e acervos e atividades de frequência a congressos, seminários
e afins).
HZ794 - Atividades Científico-Culturais e de Ensino IV
OF:S-6 T:000 P:002 L:000 O:000 D:000 HS:002 SL:000 C:002 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Participação como expositor, observador ou, ainda, organizador em atividades artísticas, culturais, de ensino ou
científicas (produção cultural, mostra individual e coletiva em instituição especializada; visitas monitoradas a exposições
e acervos e atividades de frequência a congressos, seminários e afins).
HZ795 - Atividades Científico-Culturais e de Ensino V
OF:S-6 T:000 P:002 L:000 O:000 D:000 HS:002 SL:000 C:002 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Participação como expositor, observador ou, ainda, organizador em atividades artísticas, culturais, de ensino ou
científicas (produção cultural, mostra individual e coletiva em
instituição especializada; visitas monitoradas a exposições e acervos e atividades de frequência a congressos, seminários
e afins).
HZ796 - Atividades Científico-Culturais e de Ensino VI
OF:S-6 T:000 P:002 L:000 O:000 D:000 HS:002 SL:000 C:002 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Participação como expositor, observador ou, ainda, organizador em atividades artísticas, culturais, de ensino ou
científicas (produção cultural, mostra individual e coletiva em instituição especializada; visitas monitoradas a exposições
e acervos e atividades de frequência a congressos, seminários e afins).
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Disciplinas oferecidas pelo Depto. de Antropologia
OBRIGATÓRIAS PARA OS CURSOS AA, AB, AC, AD e AH
HZ160 - Introdução a Antropologia: Natureza e Cultura
OF:S-1 T:004 P:000 L:000 O:002 D:000 HS:006 SL:004 C:006 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: Não há
Ementa: Esta disciplina pretende apresentar as principais discussões antropológicas em torno de natureza e cultura.
Como se trata de uma disciplina de formação, enfatiza-se o compromisso com os tópicos basilares da antropologia e a
leitura de pelo menos uma etnografia.
HZ260 - Antropologia II: Troca, Sociedade e Estrutura
OF:S-2 T:004 P:000 L:000 O:002 D:000 HS:006 SL:004 C:006 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ160
Ementa: Esta disciplina pretende apresentar as principais discussões antropológicas em torno de troca, sociedade e
estrutura. Como se trata de uma disciplina de formação, enfatiza- se o compromisso com os tópicos basilares da
antropologia e a leitura de pelo menos uma etnografia.
HZ360 - Antropologia III: Teorias e Experimentações Etnográficas
OF:S-1 T:004 P:000 L:000 O:002 D:000 HS:006 SL:004 C:006 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ260
Ementa: O objetivo desta disciplina é permitir aos alunos compreender a antropologia a partir da prática etnográfica.
Trata-se de disponibilizar aos alunos a leitura de etnografias antropológicas recuperando o arco de discussões sobre o
fazer etnográfico.
OBRIGATÓRIAS PARA O CURSO AA – Bacharelado em Ciências Sociais - Antropologia
HZ460 - Pesquisa Antropológica
OF:S-2 T:002 P:002 L:000 O:004 D:000 HS:008 SL:004 C:008
AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: O curso tem como objetivo fornecer instrumentos teóricos e práticos sobre a pesquisa de campo. Técnicas de
pesquisas, observação participante, entrevistas, histórias de vida, o uso dos microcomputadores, as diferentes
perspectivas de interpretacão antropológica, as relações entre sujeito e objeto de pesquisa. A bibliografia incluirá textos
clássicos sobre pesquisa de campo e textos contemporâneos que fazem uma leitura crítica de seus objetivos e
resultados. O curso contemplará a possibilidade de realização de uma experiência de pesquisa de campo e a elaboração
de um breve projeto de pesquisa.
HZ469 - Antropologia IV - Antropologia Contemporânea
OF:S-2 T:002 P:002 L:000 O:002 D:000 HS:006 SL:004 C:006
AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: A disciplina explora as perspectivas antropológicas diante dos desafios colocados pelo mundo contemporâneo,
sublinhando as redefinições conceituais e as reflexões atuais
sobre a prática etnográfica.

OBRIGATÓRIA PARA O CURSO AH – Licenciatura em Ciências Sociais – Geral
HZ369 - Ensino de Antropologia: temas e conceitos fundamentais
OF:S-1 T:002 P:002 L:000 O:001 D:000 HS:005 SL:004 C:005 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req: HZ345 HZ358 HZ360 / AA200
Ementa: Disciplina voltada para a formação didático-pedagógica em Antropologia, abrangendo conteúdos que serão
objeto do ensino do futuro docente. Estes incluem um conjunto de temas e conceitos fundamentais. Os temas indicados
são: história e cultura afro-brasileira, indígena e africana; educação ambiental; problemas sociais contemporâneos;
modos de conhecimento e relações de ensino-aprendizagem. E, os conceitos: cultura, alteridade, raça, gênero e
desigualdade. O objetivo é capacitar os alunos no manejo da sala de aula a partir da seleção e avaliação de materiais e
métodos para o ensino da Antropologia.
ELETIVAS

43
43

HZ060 - Trabalho de Campo Dirigido
OF:S-6 T:000 P:002 L:000 O:002 D:000 HS:004 SL:000 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200 HZ360
Ementa: Pesquisa de campo, sob orientação do professor.
HZ061 - Trabalho Dirigido
OF:S-6 T:000 P:002 L:000 O:002 D:000 HS:004 SL:000 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200 HZ360
Ementa: Pesquisa bibliográfica e/ou de campo, sob orientação do professor.
HZ062 - Gênero e Sexualidade
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004
AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Este curso pretende situar o campo conceitual e as possibilidades de pesquisa abertas pelos estudos de gênero
e sexualidade. Nas discussões das diferentes perspectivas deste estudo estarão incluídos temas como desnaturalização
das diferenças sexuais, o caráter relacional das definições de gênero e a importância destas perspectivas para as teorias
sociais.
HZ063 - Antropologia, Organizações e Burocracia
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Esta disciplina propõe explorar novos problemas e conceitos para uma antropologia das organizações. Nesse
sentido, faz-se fundamental perguntar o que uma abordagem etnográfica terá a acrescentar a temas como: a presença
massiva das instituições na vida social; a constituição de redes de relações inter-organizacionais diversas; seus
encadeamentos e interrupções; as noções de serviço público e privado; as noções de vigilância e controle burocráticos.
HZ065 - Antropologia e Direito
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: A constituição do campo de estudos sobre a relação entre normas, sociedade e cultura, modalidades de
administração de conflitos e produção da verdade. Tópicos sugeridos: violência, criminalidade e segurança; história da
criminalização de práticas socioculturais; etnografias no campo jurídico; justiça, direitos humanos e diversidade cultural;
pluralismo jurídico na América Latina.
HZ066 - Antropologia e História
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: A relação entre perspectivas diacrônicas e sincrônicas
na formação das Ciências Sociais, seus desdobramentos e debates atuais. Tópicos sugeridos: Evolucionismo, Etnohistória;
Etnografia, história e memória; Estruturalismo e história; Cultura, estrutura e evento; História de longa duração;
Microhistória; História cultural.
HZ067 - Antropologia Rural
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Esta disciplina explora as abordagens antropológicas acerca do rural e sua construção como objeto de estudo.
Além de tratar das fomulações clássicas sobre sociedades agrárias e camponesas, aborda a crise do próprio conceito de
sociedade agrária e do campesinato e as recomposições do rural como objeto através dos processos sociais em curso em
contextos nacionais e internacionais que, por um lado, trouxeram para o campo questões como meio-ambiente,
etnicidade e gênero e, por outro lado, possibilitaram a emergência de novos atores sociais.
HZ068 - Corpo, Pessoa e Agência
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: A noção de pessoa e a de técnicas do corpo em Marcel Mauss são referências clássicas. Recentemente, cresce a
literatura antropológica sobre pessoa, nome, corpo, agência humana (e pós- humana). Esta disciplina focalizará estas
contribuições e discutirá a relação entre corpo e mente o natural e o social (e, ou, cultural), modos de conhecimento e
cosmologias, gênero, tecnologias, subjetividade e intersubjetividades.
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HZ069 - Raça, Etnicidade e Identidade
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Raça e etnicidade, como conceitos e como articuladores de diferenças e identidades, indicam distintos embates,
como, por exemplo, entre biologia, cultura, e política. Contextualizar estes conceitos, seus usos e embates científicos e
políticos, serão os objetivos desta disciplina.
HZ163 - Tópicos Especiais em Antropologia X
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no departamento de Antropologia.
HZ164 - Tópicos Especiais em Antropologia I
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no
conjunto de Antropologia.
HZ165 - Tópicos Especiais em Antropologia XI
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no departamento de Antropologia.
HZ166 - Tópicos Especiais em Antropologia XII
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no departamento de Antropologia.
HZ167 - Tópicos Especiais em Antropologia XIII
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no departamento de Antropologia.
HZ168 - Tópicos Especiais em Antropologia XIV
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no departamento de Antropologia.
HZ169 - Tópicos Especiais em Antropologia XV
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no
departamento de Antropologia.
HZ264 - Tópicos Especiais em Antropologia II
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no
conjunto de Antropologia.
HZ265 - Tópicos Especiais em Antropologia XVI
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
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Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo
desenvolvidas no departamento de Antropologia.
HZ266 - Tópicos Especiais em Antropologia XVII
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004
AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no departamento de Antropologia.
HZ267 - Tópicos Especiais em Antropologia XVIII
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no departamento de Antropologia.
HZ268 - Tópicos Especiais em Antropologia XIX
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no
departamento de Antropologia.
HZ269 - Tópicos Especiais em Antropologia XX
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no departamento de Antropologia.
HZ364 - Tópicos Especiais em Antropologia III
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no
conjunto de Antropologia.
HZ365 - Antropologia da Religião
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: O estudo da diversidade dos sistemas e experiências religiosas em diferentes tipos de sociedades, incluída aí a
atualidade das nossas próprias culturas. O curso envolve também a leitura crítica de Teorias Antropológicas da Religião e
o seu diálogo com teorias de Ciências Afins.
HZ366 - Modos de Conhecimento e suas Expressões
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Esta disciplina tem como objetivo aprofundar discussões e estimular pesquisa e invenção conceitual e
metodológica sobre os modos de percepção, de compreensão e simbolização do mundo e da vida. Quanto às expressões,
serão exploradas, particularmente, mas não unicamente, as expressões narrativas, música, imagens e objetos, e suas
relações com a experiência. Biografias, etnografias, coleções e acervos deverão ser explorados nestas discussões em sua
parte mais experimental, na forma de um atelier de pesquisa.
HZ464 - Tópicos Especiais em Antropologia IV
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no
conjunto de Antropologia.
HZ465 - Antropologia no Brasil
OF:S-6 T:002 P:002 L:000 O:002 D:000 HS:006 SL:004 C:006 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
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Ementa: Curso que visa familiarizar os estudantes com as tradições da disciplina no Brasil, no contexto mais amplo da
história da antropologia. A bibliografia incluirá análises dos aspectos institucionais - museus, centros e faculdades onde
os
antropólogos desenvolveram seus trabalhos de pesquisa e ensino metodológicos e teóricos dessa história.
HZ466 - Mito e Ritual
OF:S-6 T:002 P:002 L:000 O:002 D:000 HS:006 SL:004 C:006 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Curso que aborda as principais vertentes teóricas, racionalistas e não racionalistas, na análise antropológica do
mito e do rito.
HZ467 - Antropologia e Estudos de Parentesco
OF:S-6 T:002 P:002 L:000 O:002 D:000 HS:006 SL:004 C:006 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: A emergência dos estudos de parentesco na disciplina antropológica. A teoria dos grupos de unifiliação e a
teoria da aliança de casamento. Questões clássicas e recentes, modelos e métodos.
HZ562 - Antropologia Econômica
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: O curso deve introduzir o objeto da definição da Antropologia Econômica, seus programas de pesquisa, seus
temas, seus métodos e suas aplicações. Abordará a comparação entre sistemas econômicos e aspectos da economia
informal moderna.
HZ564 - Tópicos Especiais em Antropologia V
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no
conjunto de Antropologia.
HZ565 - Antropologia Urbana
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Esta disciplina visa analisar a formação de uma tradição de estudos sobre "fenômenos urbanos" nas ciências
sociais e, em particular, na antropologia, a partir das experiências sociais da modernidade. A dicotomia rural/urbano. De
uma ciência social do urbano aos estudos sociológicos nas cidades.
HZ664 - Tópicos Especiais em Antropologia VI
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no
conjunto de Antropologia.
HZ665 - Etnologia
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Esta disciplina abordará a construção de um repertório de temas clássicos de estudo, assim como as principais
temáticas e debates atuais em etnologia, enfocando, principalmente, as sociedades indígenas. Tópicos sugeridos:
estrutura social e parentesco, cosmologia e mitologia, corpo e noção de pessoa, identidades e etnogênese, etnopolítica e
transformações contemporâneas.

HZ667 - Mídia, Cultura e História
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Este curso tem como objetivo introduzir os alunos ao estudo antropológico da cultura e da mídia na sociedade
brasileira contemporânea. Ênfase especial será dada tanto às questões relacionadas à visualização da antropologia
(especialmente à dimensão imagética da pesquisa etnográfica) quanto à emergente "antropologia do visual".
HZ669 - Etnologia Sul Americana
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OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Curso que apresenta uma visão geral e introdutória das sociedades indígenas nas terras baixas sul-americanas.
Em
perspectiva comparativa, aborda áreas etnográficas com ênfase para estrutura social, bem como os debates teóricos que
suscitam no campo americanista.
HZ764 - Tópicos Especiais em Antropologia VII
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no
conjunto de Antropologia.
HZ861 - Leitura de Monografias Antropológicas
OF:S-6 T:000 P:002 L:000 O:002 D:000 HS:004 SL:000 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200 HZ160
Ementa: Leitura das monografias antropológicas (e suas reeleituras), em suas contextualizações na história da
antropologia, atentando, nestas monografias, tanto ao conhecimento das sociedades etnografadas, quanto ao diálogo
entre os antropólogos e os nativos e ao diálogo entre os antropólogos.
HZ864 - Tópicos Especiais em Antropologia VIII
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no
conjunto de Antropologia.
HZ866 - Antropologia e os Grupos de Idade
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Discussão antropológica sobre as categorias e os grupos de idade. Tendo como base contextos etnográficos
distintos, o curso problematizará os estudos sobre grupos de idade nas sociedades urbanas contemporâneas.
HZ962 - Antropologia Política
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: O estudo dos clássicos deverá mostrar como a disciplina, empregando os métodos da etnografia, ocupou-se
inicialmente das estruturas de poder em sociedades sem estado,interessando-se depois pela mudança e conflito. O curso
tratará ainda de desenvolvimentos mais recentes, abordando as relações de poder nos interstícios da sociedade.
HZ963 - Leitura Dirigida em Antropologia I
OF:S-6 T:000 P:000 L:000 O:002 D:000 HS:002 SL:000 C:002 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200 HZ360
Ementa: Realização de programa de leitura sobre tema escolhido na área de Antropologia ou em áreas conexas. A leitura
é dirigida por um professor do Departamento de Antropologia. O Coordenador de Graduação em Ciências Sociais exigirá,
no ato de matrícula, a carta de aceitação do professor e a apresentação, por escrito, do tema, da bibliografia e da forma
de avaliação do programa de leitura a ser desenvolvido.
HZ964 - Tópicos Especiais em Antropologia IX
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no
conjunto de Antropologia.
HZ965 - Leitura Dirigida em Antropologia II
OF:S-6 T:000 P:000 L:000 O:002 D:000 HS:002 SL:000 C:002 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200 HZ963
Ementa: Realização de programa de leitura sobre tema escolhido na área de Antropologia ou em áreas conexas. A leitura
é dirigida por um professor do Departamento de Antropologia. O Coordenador de Graduação em Ciências Sociais exigirá,
no ato de matrícula, a carta de aceitação do professor e a apresentação, por escrito, do tema, da bibliografia e da forma
de avaliação do programa de leitura a ser desenvolvido.

48
48

HZ966 - Tópicos Especiais em Teoria Antropológica I
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Curso monográfico cujo objetivo é aprofundar questões ou autores relevantes na teoria antropológica.
HZ967 - Tópicos Especiais em Teoria Antropológica II
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ360/ AA200
Ementa: Curso monográfico cujo objetivo é aprofundar questões ou autores relevantes na teoria antropológica.
HZ968 - Monografias Clássicas
OF:S-6 T:002 P:002 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:002 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200 HZ360
Ementa: Estudo em profundidade de monografias antropológicas clássicas; discussão sobre teorias e métodos na
antropologia social.
HZ969 - Monografias Básicas - Brasil
OF:S-6 T:002 P:002 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:002 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200 HZ160 HZ260 HZ360
Ementa: Estudo em profundidade de monografias clássicas sobre o Brasil, como base para discussões de método e teoria
em antropologia e em disciplinas afins.

Disciplinas oferecidas pelo Depto. de Ciência Política
OBRIGATÓRIAS PARA OS CURSOS AA, AB, AC, AD e AH
HZ141 - Política I: Introdução à Ciência Política
OF:S-1 T:004 P:000 L:000 O:002 D:000 HS:006 SL:004 C:006 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: Não há
Ementa: O objeto da Ciência Política. O poder político. A ação política.
HZ248 - Política II: Política Brasileira
OF:S-2 T:002 P:002 L:000 O:002 D:000 HS:006 SL:004 C:006 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ141
Ementa: Rupturas políticas no Brasil contemporâneo: 1891,
1930, 1937, 1945, 1964 e 1985. Exame do debate existente na bibliografia sobre esses temas. As transformações
verificadas no Estado e no regime político e suas relações com a sociedade e a economia.
HZ345 - Política III: Teorias do Estado
OF:S-1 T:002 P:002 L:000 O:002 D:000 HS:006 SL:004 C:006 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ141
Ementa: Fundamentos teóricos da análise do Estado contemporâneo. A relação entre o Estado e a sociedade civil. Estado
e classes sociais. A questão da burocracia. As estruturas do Estado moderno.

OBRIGATÓRIAS PARA O CURSO AB – Bacharelado em Ciências Sociais – Ciência Política
HZ447 - Política IV - Tradições do Pensamento Político
OF:S-2 T:002 P:002 L:000 O:002 D:000 HS:006 SL:004 C:006 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ345/ AA200
Ementa: A disciplina trata de quatro tradições do pensamento político moderno e contemporâneo: o absolutismo
monárquico, o liberalismo, o republicanismo e o socialismo. A disciplina visa propiciar tanto a formação nos autores
fundamentais do pensamento político moderno, quanto a introdução aos debates atuais em teoria política,
possibilitando aos estudantes uma iniciação à pesquisa nessa área.
HZ546 - Política V - Teoria e Pesquisa em Ciência Política 49
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OF:S-1 T:002 P:002 L:000 O:002 D:000 HS:006 SL:004 C:006 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Este curso tem como supostos os desdobramentos da relação entre teoria e pesquisa, a afirmação de que teoria
e empiria não são dissociadas, e a idéia de que a escolha teórica está associada à escolha de métodos para compreensão
do objetivo de estudo selecionado. Apresentação de abordagens da Ciência Política, por exemplo: correntes do
institucionalismo, escolha racional, marxismo, pluralismo, cultura política, etc. Apresentação de métodos associados à
pesquisa qualitativa e quantitativa, coleta de dados, processamento e análise.
OBRIGATÓRIA PARA O CURSO AH – Licenciatura em Ciências Sociais – Geral
HZ349 - Políticas Públicas Educacionais
OF:S-2 T:002 P:002 L:000 O:001 D:000 HS:005 SL:004 C:005 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req: HZ345 HZ358 HZ360 / AA200
Ementa: Políticas públicas educacionais: conceitos e noções basilares. Trajetória das políticas educacionais no Brasil e a
questão do financiamento. Sistemas de ensino, diretrizes curriculares e dimensão federativa. Políticas específicas em
cada nível de ensino. Ensino público e ensino privado. Escola, gestão e projeto político-pedagógico.

ELETIVAS
HZ140 - Partidos Políticos
OF:S-2 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ345/ AA200
Ementa: Esse curso percorre, na sua primeira parte, os três mais importantes enfoques teóricos sobre partidos políticos o marxista, o organizacional e institucional. Na segunda parte, trata de sistemas partidários, dando enfoque ao
funcionamento dos partidos em sistemas competitivos e não competitivos.
HZ142 - Tópicos Especiais em Ciência Política X
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no departamento de Ciência Política.
HZ143 - Tópicos Especiais em Ciência Política XI
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no departamento de Ciência Política.
HZ144 - Tópicos Especiais de Ciência Política I
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no
conjunto de Política.
HZ145 - Tópicos Especiais em Ciência Política XII
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no departamento de Ciência Política.
HZ146 - Tópicos Especiais em Ciência Política XIII
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função
do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no departamento de Ciência Política.
HZ147 - Tópicos Especiais em Ciência Política XIV
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
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Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no
departamento de Ciência Política.
HZ148 - Tópicos Especiais em Ciência Política XV
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no departamento de Ciência Política.
HZ149 - Tópicos Especiais em Ciência Política XVI
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no departamento de Ciência Política.
HZ240 - Democracia e Cidadania
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ345/ AA200
Ementa: Paradigmas de análise sobre ação coletiva e movimentos sociais nos Estados Unidos e Europa e seus
desdobramentos mais recentes.
HZ243 - Tópicos Especiais em Ciência Política XVII
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no departamento de Ciência Política.
HZ244 - Tópicos Especiais de Ciência Política II
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no
conjunto de Política.
HZ245 - Tópicos Especiais em Ciência Política XVII
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004
AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no departamento de Ciência Política.
HZ246 - Tópicos Especiais em Ciência Política XIX
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no departamento de Ciência Política.
HZ247 - Tópicos Especiais em Ciência Política XX
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no departamento de Ciência política.
HZ249 - Pensamento Político: Debates Contemporâneos
OF:S-2 T:002 P:002 L:000 O:002 D:000 HS:006 SL:004 C:006 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ141
Ementa: O objetivo do curso é apresentar tendências contemporâneas do pensamento político e debates teóricos que
marcaram o campo da ciência política nas últimas décadas.
HZ340 - Política e Direito I
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OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ345/ AA200
Ementa: A disciplina tem o objetivo de introduzir o estudante de ciências sociais nos temas e debates no campo das
relações entre política e direito. O curso tem uma parte fixa com o objetivo de introduzir os estudantes aos autores e
temas fundamentais no campo, e uma parte variável, na qual diferentes temas serão tratados, com o objetivo de
propiciar aos estudantes o
conhecimento de temas, conceitos e técnicas de pesquisa atuais no campo.
HZ342 - Teoria do Estado I
OF:S-1 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: CE151 HZ252/ CE161 HZ252
Ementa: Fundamentos teóricos da análise do Estado contemporâneo. A relação entre Estado e a sociedade civil.
Estado e classes sociais. A questão da burocracia. As estruturas do Estado moderno.
HZ344 - Tópicos Especiais de Ciência Política III
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no
conjunto de Política.
HZ346 - Política e Direito II
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004
AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ345/ AA200
Ementa: A disciplina tem o objetivo de introduzir o estudante de ciências sociais nos temas e debates no campo das
relações entre política e direito. O curso tem uma parte fixa com o objetivo de introduzir os estudantes aos autores e
temas fundamentais no campo, e uma parte variável, na qual diferentes temas serão tratados, com o objetivo de
propiciar aos estudantes o conhecimento de temas, conceitos e técnicas de pesquisa atuais no campo.
HZ348 - Teorias da Ação Coletiva e Movimentos Sociais
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ345/ AA200
Ementa: Paradigmas de análise sobre ação coletiva e movimentos sociais nos Estados Unidos e Europa e seus
desdobramentos mais recentes.
HZ440 - Trabalho e Sindicalismo
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ345/ AA200
Ementa: O conceito de trabalho. Transformações nas relações de trabalho. Formas de organização e representação de
interesses dos trabalhadores. Formas de ação sindical. Desafios do sindicalismo.
HZ442 - Estado e Desenvolvimento I
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Estado e sistema político. O Estado imperial. A queda do regime liberal. O Estado republicano e o sistema
político oligárquico. A crise oligárquica: a revolução de 30.
HZ444 - Tópicos Especiais de Ciência Política IV
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no
conjunto de Política.
HZ445 - Teoria dos Partidos e Sistemas Partidários
OF:S-2 T:002 P:002 L:000 O:002 D:000 HS:006 SL:004 C:006 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Esse curso percorre, na sua primeira parte, os três mais importantes enfoques teóricos sobre partidos políticos –
o marxista, o organizacional e institucional. Na segunda parte, trata de sistemas partidários, dando enfoque ao
funcionamento dos partidos em sistemas competitivos e não competitivos.
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HZ540 - Políticas Públicas
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ345/ AA200
Ementa: Introduzir a temática das políticas públicas com base nas experiências contemporâneas do Estado de Bem-Estar
Social. Examinar as principais abordagens com relação à formulação, implementação, legitimação e avaliação das
políticas públicas. Analisar o papel das políticas públicas em relação ao processo de formação da cidadania democrática e
os desafios da gestão participativa.
HZ542 - Estado e Desenvolvimento II
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: O eixo será a identificação das formas políticas e dos seus processos de conservação e transformação
correspondentes à fase de industrialização no Brasil de 1930 a 1964 e no pós-64. Economia e sociedade. O Estado de
base populista. Desenvolvimentismo e o populismo. O colapso do populismo. 1964 e as novas formas de Estado e regime
no Brasil. A crise do regime autoritário.
HZ544 - Tópicos Especiais de Ciência Política V
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no
conjunto de Política.
HZ545 - Teoria das Elites
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: A emergência de uma teoria das elites; a reincorporação parcial da teoria das elites pela corrente neoliberal; a
reincorporação crítica (de esquerda) do conceito de elite pelas correntes anglo-saxãs radical e marxista. Conclusão:
reflexão sobre o caráter eventualmente complementar ou contraditório do conceito de elite e seus pressupostos
teóricos fundamentais, com relação às teorias do estado burocrático moderno (Weber) e do burocrático-capitalista
(Poulantzas).
HZ640 - Pensamento Político Brasileiro
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ345/ AA200
Ementa: Introdução ao estudo das principais linhagens do pensamento político no Brasil nos séculos XIX e XX, como: o
liberalismo, o conservadorismo, o autoritarismo, o marxismo, o desenvolvimentismo, o nacionalismo etc. A disciplina
procura articular a análise de obras clássicas e seu impacto na compreensão dos períodos críticos da formação do estado
no Brasil.
HZ642 - Partidos Políticos no Brasil
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: O sistema político no Império. República: Estado e sistema político; processo político-partidário; partidos e
regionalismo. 1930-1945: a Revolução de 30 e os partidos; A.L.N.; Integralismo. 1945-1964: populismo; o sistema
partidário. O pós 1964: Estado autoritário e sistema político;
bipartidarismo e reorganização partidária.
HZ644 - Tópicos Especiais de Ciência Política VI
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no
conjunto de Política.
HZ646 - A América Latina e o Sistema Internacional
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Análise comparada das políticas exteriores dos países latino-americanos e do papel exercido pelo continente no
sistema internacional.
HZ740 - Regimes e Sistemas Políticos Comparados
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OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ345/ AA200
Ementa: A disciplina tem como objetivo desenvolver conceitos e reflexões necessários à compreensão do processo de
construção dos estados modernos. Para isto enfatizará, de uma perspectiva histórica e teórica, a relação entre o
desenvolvimento dos sistemas políticos contemporâneos e os principais tipos de regime político. Nesta perspectiva
comparada, ênfase especial será atribuída ao sistema político brasileiro.
HZ741 - Regimes Políticos
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Este curso trata do funcionamento de regimes democráticos, autoritários e totalitários, tendo como pano de
fundo as concepções teóricas básicas de democracia e ditadura no século XX.
HZ742 - Movimentos Sociais e Participação Política no Brasil
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Análise das condições do surgimento, evolução e dinâmica dos movimentos sociais urbanos no período
republicano, e de sua articulação com o sistema político nacional.
HZ744 - Tópicos Especiais de Ciência Política VII
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no
conjunto de Política.
HZ745 - Ideologia, Política e Sociedade
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Ideologias e classes sociais. Ideologia e conflitos sociais. Poder de Estado, hegemonia e ideologia. Ideologia e
Regimes Políticos.
HZ746 - Teoria do Estado de Bem-Estar Social
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Análise das origens, expansão e crise do "Estado de Bem-Estar Social", a partir de diferentes enfoques teóricos
e/ou casos nacionais.
HZ840 - Estado e Reformas Econômicas no Capitalismo
Contemporâneo
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ345/ AA200
Ementa: O papel do estado no capitalismo contemporâneo. Estado e classes sociais. Estado e relações internacionais. O
debate sobre globalização e o declínio do Estado. As reformas econômicas neoliberais - com especial destaque para o
Brasil. As mudanças na sociedade e na economia.
HZ841 - Cultura e Política
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: O curso se propõe a discutir as relações entre cultura e política de uma perspectiva interdisciplinar que a Ciência
Política, e também a Antropologia, têm encontrado no tratamento das questões relativas ao poder e à produção cultural.
HZ842 - Teoria da Ideologia
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Exame das principais contribuições da teoria da ideologia. A possibilidade da construção de uma teoria científica
das ideologias. A relação entre as produções ideológicas e as práticas sociais.
HZ844 - Tópicos Especiais de Ciência Política VIII
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
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Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no
conjunto de Política.
HZ845 - Análise de Conjunturas Recentes
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: O curso objetiva introduzir os alunos nos processos de análise conjuntural de situações políticas e, ao mesmo
tempo, discutir os traços essenciais da formação histórica e política recente do Brasil; essa discussão se dá tanto ao nível
das determinações estruturais da formação social brasileira, quanto no da ação das forças políticas que, no limite das
possibilidades materiais e institucionais de uma conjuntura, interferem no processo e permitem configurá-lo
historicamente.
HZ940 - Estado, Nação e Nacionalismo
OF:S-6 T:002 P:002 L:000 O:002 D:000 HS:006 SL:004 C:006 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ345/ AA200
Ementa: A teoria do Estado burguês: o Estado no modo de produção capitalista. O Estado do capitalismo monopolista de
Estado. O Estado dependente na era de capitalismo mundial. O Estado de transição.
HZ941 - Teoria da Ação Sindical
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Sindicalismo e modo de produção capitalista. Sindicalismo e classes sociais. Ideologias sindicais. Sindicalismo,
reforma e revolução.
HZ942 - Relações Internacionais
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Introdução às relações internacionais. Noções básicas; algumas abordagens teóricas. Evolução do sistema
internacional, do pós-guerra aos dias de hoje, com ênfase na América Latina.
HZ944 - Tópicos Especiais de Ciência Política IX
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no
conjunto de Política.
HZ945 - Leitura Dirigida em Ciência Política I
OF:S-6 T:000 P:000 L:000 O:002 D:000 HS:002 SL:000 C:002 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Realização de programa de leitura sobre tema escolhido na área de Ciência Política ou em áreas conexas. A
leitura é dirigida por um professor do Departamento de Ciência Política.
O Coordenador de Graduação em Ciências Sociais exigirá, no ato da matrícula, a carta de aceitação do professor e a
apresentação, por escrito, do tema, da bibliografia e da forma de avaliação do programa de leitura a ser desenvolvido.
HZ946 - Leitura Dirigida em Ciência Política II
OF:S-6 T:000 P:000 L:000 O:002 D:000 HS:002 SL:000 C:002 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Realização de programa de leitura sobre tema escolhido na área de Ciência Política ou em áreas conexas. A
leitura é dirigida por um professor do Departamento de Ciência Política.
O Coordenador de Graduação em Ciências Sociais exigirá, no ato da matrícula, a carta de aceitação do professor e a
apresentação, por escrito, do tema, da bibliografia e da forma de avaliação do programa de leitura a ser desenvolvido.
Disciplinas oferecidas pelo Depto. de Sociologia
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Disciplinas oferecidas pelo Depto. de Sociologia
OBRIGATÓRIAS PARA OS CURSOS AA, AB, AC, AD e AH
HZ158 - Sociologia de Durkheim
OF:S-1 T:004 P:000 L:000 O:002 D:000 HS:006 SL:004 C:006 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: Não há
Ementa: Num primeiro momento pretende-se passar ao aluno uma breve introdução à Sociologia e, posteriormente, o
curso terá como foco a teoria da objetividade do fato social, a teoria da representação coletiva como consequência da
organização social e a teoria dos princípios básicos que constituem a organização e montam os diferentes tipos de
sociedade. Essas teorias serão seguidas até as leituras recentes de Durkheim no atual debate
sobre o social.
HZ258 - Sociologia de Marx
OF:S-2 T:002 P:002 L:000 O:002 D:000 HS:006 SL:004 C:006 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: Não há
Ementa: O curso pretende apresentar pontos fundamentais daformulação teórica de Marx, através da leitura de textos
clássicos. Tratamento da gênese do pensamento, de aspectos centrais de sua crítica de economia política e de sua
produção propriamente política.
HZ358 - Sociologia de Weber
OF:S-1 T:002 P:002 L:000 O:002 D:000 HS:006 SL:004 C:006 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: Não há
Ementa: O curso sobre o pensamento de Weber aborda alguns aspectos da obra desse autor mais diretamente
relacionados à tradição do pensamento sociológico. Os temas abordados são ideologias, onde se discutem a concepção
weberiana de "espírito de capitalismo", fundamentos de teoria social, política e metodológica. Pretende-se também
utilizar textos de cientistas sociais brasileiros que utilizam categorias de Weber na análise de
nossa sociedade.
OBRIGATÓRIAS PARA O CURSO AC – Bacharelado em Ciências Sociais – Sociologia
HZ555 - Pensamento Social do Brasil
OF:S-1 T:002 P:002 L:000 O:002 D:000 HS:006 SL:004 C:006 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ358/ AA200
Ementa: O curso tratará da contribuição dos autores de diferentes correntes de pensamento no Brasil. Serão examinados
os processos de sistematização e institucionalização da Sociologia no Brasil, Ciências Sociais e Desenvolvimento, Ciências
Sociais e Dependência. Serão analisados vários processos: anos 30 (enfrentamentos teóricos resultantes da nova
configuração política, social, econômica); anos 60 (debates sobre desenvolvimento e o papel do ISEB; a escola paulista e
a articulação das teses sobre cidadania / industrialização /dependência).
HZ657 - Sociologia Contemporânea I
OF:S-2 T:002 P:002 L:000 O:002 D:000 HS:006 SL:004 C:006 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ358/ AA200
Ementa: Trata-se de um primeiro momento do curso em que se pretende passar ao aluno o conhecimento: a) da
continuidade dos temas clássicos na obra dos autores contemporâneos; b) de temas novos, que emergem no debate
atual.
OBRIGATÓRIA PARA O CURSO AH – Licenciatura em Ciências Sociais – Geral
HZ359 - Educação e Sociedade
OF:S-2 T:002 P:002 L:000 O:001 D:000 HS:005 SL:004 C:005 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req: HZ345 HZ358 HZ360 / AA200
Ementa: A educação como objeto de análise e investigação da Sociologia a partir da contribuição de autores clássicos e
contemporâneos no que se refere às relações entre educação e sociedade e uma sociologia da educação. Estudo das
interpretações relativas à escola, aos sistemas de ensino e aos diferentes processos educacionais existentes na
sociedade. A pesquisa sociológica sobre educação no Brasil e em outros contextos escolares.
ELETIVAS
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HZ153 - Tópicos Especiais em Sociologia X
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no departamento de Sociologia.
HZ154 - Tópicos Especiais em Sociologia I
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no
conjunto de Sociologia.
HZ155 - Tópicos Especiais em Sociologia XI
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no departamento de Sociologia.
HZ156 - Tópicos Especiais em Sociologia XII
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no departamento de Sociologia.
HZ157 - Tópicos Especiais em Sociologia XIII
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no departamento de Sociologia.
HZ159 - Tópicos Especiais em Sociologia XIV
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no departamento de Sociologia.
HZ252 - Sociologia: Introdução
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: A Sociologia como ciência. Sociologia e pensamento social no século XIX. Os princípios constitutivos dos
sistemas sociais: integração e contradição. Comunidade e sociedade. Movimentos sociais.
Obs.: Os alunos do Curso de Ciências Sociais não poderão cursar esta disciplina.
HZ253 - Introdução a Ciências Sociais
OF:S-1 T:002 P:002 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:002 C:004
AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: Não há
Ementa: A Sociologia como ciência. Sociologia e pensamento social no século XIX. Os princípios constitutivos dos
sistemas sociais: integração e contradição. Estrutura de classes e estratificação social. Ideologia e movimentos sociais.
Obs.: Os alunos do Curso de Ciências Sociais não poderão cursar esta disciplina.
HZ254 - Tópicos Especiais em Sociologia II
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no
Departamento de Sociologia.
HZ256 - Tópicos Especiais em Sociologia XV
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
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Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no departamento de Sociologia.
HZ257 - Tópicos Especiais em Sociologia XVI
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no departamento de Sociologia.
HZ259 - Tópicos Especiais em Sociologia XVII
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no departamento de Sociologia.
HZ352 - Metodologia e Técnica de Pesquisa
OF:S-2 T:002 P:002 L:000 O:004 D:000 HS:008 SL:004 C:008 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ358/ AA200
Ementa: Trata-se de um primeiro momento do curso, onde se pretende passar ao aluno um conjunto de noções que
abordem as
diferentes vertentes teórico-metodológicas das Ciências Sociais.
HZ353 - Tópicos Especiais em Sociologia XVIII
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no
departamento de Sociologia.
HZ354 - Tópicos Especiais em Sociologia III
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no
departamento de Sociologia.
HZ356 - Tópicos Especiais em Sociologia XIX
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no departamento de Sociologia.
HZ357 - Tópicos Especiais em Sociologia XX
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no departamento de Sociologia.
HZ452 - Sociologia do Desenvolvimento
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Do primário exportador à substituição de importações. Estagnação e tentativas de superação. Desenvolvimento
econômico e distribuição de renda. Teoria da modernização.
Marginalidade social. Teoria da dependência. O modelo histórico latino-americano. A etapa recente.
HZ454 - Tópicos Especiais em Sociologia IV
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no
departamento de Sociologia.
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HZ554 - Tópicos Especiais em Sociologia V
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no
departamento de Sociologia.
HZ556 - Sociologia do Conhecimento
OF:S-1 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Exposição e análise dos diferentes sistemas de sociologia do conhecimento. Discussão da problemática da
determinação dos vários tipos de conhecimento pelas formas de existência social. Existência e consciência: a sociologia
das ideologias. Sociedade e conhecimento: a sociologia das ciências. A questão da relatividade histórica, da verdade.

HZ557 - Pensamento Social na América Latina
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: A obra de autores como Las Casas, Bolivar, Mariátequi, Octávio Paz, Euclides da Cunha, Rodó, Caio Prado Jr. e
Agustín Cueva sintetiza aspectos fundamentais da formação e transformações das sociedades nacionais e da AL como
um todo, evidenciando uma problemática que envolve: civilização e barbárie; instabilidade política crônica; sociedade
civil débil/Estado forte; etnia/povo; região/nação; federalismo/centralismo; revoluções no século XX; europeísmo,
americanismo, nacionalismo, cosmopolitismo, militarismo, liberalismo, social-democracia e socialismo.
HZ651 - Sociologia VI: Sociologia do Trabalho
OF:S-2 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004
AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Estudo do processo de trabalho. Evolução tecnológica e relações sociais. Tipos de representação e consciência.
Relações industriais: empresa/estado/sindicato.
HZ652 - Sociologia Urbana
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Urbanização como processo. Organização da cidade; crescimento demográfico; migrações. A urbanização em
países dependentes.
HZ654 - Tópicos Especiais em Sociologia VI
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no
departamento de Sociologia.
HZ655 - Pensamento Social no Brasil II
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Retomando o debate sobre a contribuição de autores que representam as diferentes correntes de pensamento
social no Brasil, o curso abordará as contribuições produzidas entre as
décadas de 70 e 90. Além do retorno a velhos temas - desenvolvimento, cidadania, industrialização, urbanização - a
discussão abarcará os novos problemas que centralizam a reflexão sociológica contemporânea brasileira - meio
ambiente, população, novas identidades, pobreza, por exemplo.
HZ656 - Técnicas de Investigação Empírica
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Desenho de pesquisa: técnicas de observação e coleta de informações. A investigação social: interpretação e
tratamento de dados. Análise qualitativa e quantitativa.
HZ658 - Técnicas de Investigação Empírica II
OF:S-5 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200/ HZ352
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Ementa: Aprofundar-se no conhecimento das técnicas de análise quantitativa às Ciências Sociais, destacando-se técnicas
estatísticas multivariadas, manipulação de arquivos e acervos, geoprocessamento de informação.
HZ659 - Técnicas de Investigação Empírica III
OF:S-5 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200/ HZ352
Ementa: Aprofundar-se no conhecimento de métodos e técnicas de levantamento de dados nas Ciências Sociais,
destacando-se
surveys, pesquisas qualitativas, observação participante e grupos focais.
HZ751 - Sociologia do Meio Ambiente
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: O curso tem por objetivo introduzir a temática socioambiental em suas dimensões globais, fundamentalmente
sob a ótica do que vem sendo chamado de sociologia do meio ambiente. Além disso, pretende analisar especificamente
as questões urbana, agrária e energética em suas dimensões nacionais sob a ótica ecológica. Um dos pontos centrais da
discussão será a relação Estado/Sociedade civil na perspectiva de busca de soluções para problemáticas.
HZ752 - Sociologia Rural
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Contribuições clássicas ao estudo da questão agrária. Formas, processos e contradições do desenvolvimento do
capitalismo no campo (ou das sociedades agrárias). Questão agrária no Brasil: evolução histórica e transformações das
relações sociais. Contradições e formas de lutas sociais no campo brasileiro.
HZ754 - Tópicos Especiais em Sociologia VII
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no departamento de Sociologia.
HZ756 - Estudos de População
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Perspectivas teórico-metodológicas de questões populacionais tais como: os novos padrões de fecundidade,
mortalidade, migrações e as alterações na composição populacional, o processo de envelhecimento, as transformações
do mercado de trabalho e a situação da mulher, as mudanças nas famílias e unidades domésticas. Com uma abordagem
sociodemográfica, o curso enfatiza as dimensões macro e micro sociais das análises nos estudos de população.
HZ757 - Sociologia Contemporânea II
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Mapeia as novas formulações teóricas da Sociologia contemporânea. Assinala as suas originalidades e o diálogo
compreendido com as outras teorias, clássicas ou não. Examina o debate sobre a crise de "paradigma" na sociologia.
HZ770 - Projetos em Teoria Sociológica Clássica e
Contemporânea
OF:S-6 T:000 P:004 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:000 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Planejamento, condução, análise, e interpretação de trabalhos voltados para os estudos sobre Sociologia
Clássica e a produção sociológica contemporânea. As discussões acontecem em nível da preparação de trabalhos num
ambiente de formação teórica e conceitual.
HZ771 - Reunião Científica I
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200 AA460
Ementa: Série de atividades ofertadas na forma de encontros, seminários, palestras, colóquios, oficinas e grupos de
estudo nas quais serão abordados temas oriundos da produção acadêmico-científica dos programas pertencentes às
linhas de pesquisa do departamento de Sociologia.
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HZ772 - Reunião Científica II
OF:S-6 T:000 P:004 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:000 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Série de atividades ofertadas na forma de encontros, seminários, palestras, colóquios, oficinas e grupos de
estudo nas quais serão abordados temas oriundos da produção acadêmico- científica dos programas pertencentes às
linhas de pesquisa do departamento de Sociologia.
HZ773 - Reunião Científica III
OF:S-6 T:000 P:004 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:000 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Série de atividades ofertadas na forma de encontros, seminários, palestras, colóquios, oficinas e grupos de
estudo nas quais serão abordados temas oriundos da produção acadêmico-científica dos programas pertencentes às
linhas de pesquisa do departamento de Sociologia.
HZ774 - Reunião Científica IV
OF:S-6 T:000 P:004 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:000 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Série de atividades ofertadas na forma de encontros, seminários, palestras, colóquios, oficinas e grupos de
estudo nas quais serão abordados temas oriundos da produção acadêmico- científica dos programas pertencentes às
linhas de pesquisa do departamento de Sociologia.
HZ851 - Sociologia da Cultura
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: O curso pretende explorar as relações entre cultura e ideologia, enfatizando como se dá o processo de
reprodução e de transformação das sociedades. Em particular, serão abordadas as principais teorias contemporâneas
que tratam a problemática (Simmel, Weber, Gramsci, Escola de Frankfurt, Bourdieu, etc.). Uma atenção particular será
dada à sociedade da cultura no Brasil, abordando temas como cultura brasileira, cultura popular e indústria cultural.
HZ854 - Tópicos Especiais em Sociologia VIII
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no departamento de Sociologia.
HZ855 - Sociedade e Educação
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: A formação didático-pedagógica para o ensino de Sociologia. A educação e ensino como objetos de análise e
investigação sociológica. A contribuição de autores clássicos e contemporâneos e os conteúdos próprios da disciplina no
Ensino Médio. O manejo da sala de aula a partir da seleção e avaliação de materiais e métodos para o ensino. A reflexão
sobre a escola e as práticas de ensino.
HZ856 - Formação da Sociedade Latino-Americana
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004
AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ158 HZ258 HZ358/ AA200
Ementa: Na história social da América Latina (inclusive o Caribe), destacaram-se temas como: a gênese e as
transformações das nações; os ciclos da vida econômica (economia primária exportadora, industrialização substitutiva de
importações, crescente presença do Estado nas atividades econômicas); as formas do Estado e os estilos de governo; a
formação do povo e as lutas sociais, destacando-se os aborígenes, os negros e os
brancos, em suas mesclas e oposições.
HZ954 - Tópicos Especiais em Sociologia IX
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no departamento de Sociologia.
HZ955 - Leitura Dirigida em Sociologia I
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OF:S-6 T:000 P:000 L:000 O:002 D:000 HS:002 SL:000 C:002 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200 HZ158 HZ258 HZ358
Ementa: Realização de programa de leitura sobre tema escolhido na área de Sociologia ou em áreas conexas. A leitura é
dirigida por um professor do Departamento de Sociologia. O Coordenador de Graduação em Ciências Sociais exigirá, no
ato de matrícula, a carta de aceitação do professor e a apresentação, por escrito, do tema, da bibliografia e da forma de
avaliação do programa de leitura a ser desenvolvido.
HZ956 - Leitura Dirigida em Sociologia II
OF:S-6 T:000 P:000 L:000 O:002 D:000 HS:002 SL:000 C:002 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200 HZ158 HZ258 HZ358
Ementa: Realização de programa de leitura sobre tema escolhido na área de Sociologia ou em áreas conexas. A leitura é
dirigida por um professor do Departamento de Sociologia. O Coordenador de Graduação em Ciências Sociais exigirá, no
ato de matrícula, a carta de aceitação do professor e a apresentação, por escrito, do tema, da bibliografia e da forma de
avaliação do programa de leitura a ser desenvolvido.

Disciplinas oferecidas pelo Depto. de Demografia
OBRIGATÓRIAS PARA OS CURSOS AA, AB, AC, AD e AH
HZ431 - Metodologia e Técnicas de Pesquisa I
OF:S-2 T:002 P:002 L:000 O:004 D:000 HS:008 SL:004 C:008 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ141 HZ158 HZ160
Ementa: Inserir os estudantes de Ciências Sociais no exercício da pesquisa científica, focalizando aspectos relacionados às
dimensões teórico-metodológicas, às etapas básicas da pesquisa e da elaboração de projeto de pesquisa, bem como o
delineamento e procedimentos para a reconstrução da realidade social.
HZ631 - Estatística para Ciências Sociais
OF:S-2 T:002 P:002 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ431/ AA200
Ementa: Introduzir conceitos e técnicas básicas da estatística como instrumentos para o desenvolvimento de pesquisas
emCiências Sociais. Da definição das questões da pesquisa ao levantamento dos dados. Fontes de dados secundárias e
fontes primárias. Tratamento e organização das informações.
Distribuição de frequência. Medidas de tendência e de variabilidade. Representação gráfica e tabular. Princípios da
amostragem nas ciências sociais. Introdução à probabilidade e suas principais distribuições. Medidas de correlação e
associação.
OBRIGATÓRIA PARA O CURSO AH – Licenciatura em Ciências Sociais – Geral
HZ339 - Educação e Questões Demográficas: indicadores e processos avaliativos
OF:S-1 T:002 P:002 L:000 O:001 D:000 HS:005 SL:004 C:005 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req: HZ345 HZ358 HZ360 / AA200
Ementa: Fornecer aos alunos um conjunto de conteúdos específicos e de ferramentas pedagógicas que permitam
abordar em sala de aula ou na atividade de gestão a relação entre a educação, a avaliação da educação em seus diversos
níveis, e as questões demográficas.
Abordar aspectos do conhecimento, interpretação e utilização de indicadores e informações derivadas das avaliações de
desempenho escolar e do sistema educacional. Instrumentalizar o aluno para a análise dos processos avaliativos
nacionais e estaduais, capacitando-o para a proposição de ações voltadas à superação dos problemas educacionais.

ELETIVAS
HZ133 - Tópicos Especiais em Demografia I
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ631/ AA200
Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no departamento de Demografia.
HZ134 - Tópicos Especiais em Demografia II
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: HZ631/ AA200
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Ementa: Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas
no
departamento de Demografia.
HZ831 - Demografia e Antropologia
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: Não há
Ementa: Introdução à problemática demográfica, explorando as possibilidades de diálogo e colaboração entre
Demografia e Antropologia. Identificação das especificidades do "olhar demográfico" e do "olhar antropológico".
Questões gerais da colaboração interdisciplinar e algumas de suas modalidades específicas. Noções básicas com que
trabalha a Demografia e principais medidas demográficas, com o recurso a aulas práticas.
Temas sujeitos a abordagem interdisciplinar e alguns estudos concretos já realizados.
HZ832 - Estudos de População
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: Não há
Ementa: Introdução à abordagem sócio-demográfica e dimensões macro e micro sociais nos estudos de população.
Oferecer noções básicas nos estudos da composição, estrutura e dinâmica das populações humanas, focalizando
conceitos, fontesde dados, técnicas e formas de mensuração básicas para o desenvolvimento dos estudos populacionais.
Perspectivas teórico-metodológicas sobre: novos padrões de fecundidade,
mortalidade, migrações e alterações na composição populacional, o processo de envelhecimento, transformações do
mercado de
trabalho e situação da mulher, mudanças nas famílias e unidades domésticas.
HZ833 - Estudos Urbanos
OF:S-6 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: Não há
Ementa: Esta disciplina visa introduzir o aluno no debate teórico e metodológico sobre a análise e compreensão do
processo de
urbanização, o crescimento das cidades e as características e consequências deste fenômeno. Serão apresentadas
algumas linhas teóricas e autores representativos do pensamento sobre a questão urbana, com ênfase no caso brasileiro
e em temas
importantes com a metropolização, a relação entre o rural e urbano, a migração, segregação socioespacial, pobreza,
vulnerabilidade etc. Também serão apresentadas formas de análise empírica dos fenômenos a partir do uso de dados
existentes.
HZ935 - Leitura Dirigida em Demografia I
OF:S-6 T:000 P:000 L:000 O:002 D:000 HS:002 SL:000 C:002 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200
Ementa: Realização de programa de leitura sobre tema escolhido na área de Demografia ou em áreas conexas. A leitura é
dirigida por um professor do Departamento de Demografia. O
Coordenador de Graduação em Ciências Sociais exigirá, no ato de matrícula, a carta de aceitação do professor e a
apresentação, por escrito, do tema, da bibliografia e da forma de avaliação do programa de leitura a ser desenvolvido.
HZ936 - Leitura Dirigida em Demografia II
OF:S-6 T:000 P:000 L:000 O:002 D:000 HS:002 SL:000 C:002 AV:N EX:S FM:75%
Pré-Req.: AA200 HZ935
Ementa: Realização de programa de leitura sobre tema escolhido na área de Demografia ou em áreas conexas. A leitura é
dirigida por um professor do Departamento de Demografia. OCoordenador de Graduação em Ciências Sociais exigirá, no
ato de matrícula, a carta de aceitação do professor e a apresentação, por escrito, do tema, da bibliografia e da forma de
avaliação do programa de leitura a ser desenvolvido.

Disciplinas oferecidas pela Faculdade de Educação
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EL213 - LIBRAS e Educação de Surdos
Conhecimentos teórico-práticos introdutórios de LIBRAS e dos parâmetros que a caracterizam como língua; constituição
do sujeito surdo pela LIBRAS; história da educação e as organizações dos movimentos políticos dos surdos; comunidades
surdas e suas produções culturais; abordagens educacionais no ensino da pessoa surda; projetos de educação bilíngue;
leis de acessibilidade e de garantia à educação.
EL105 – Tecnologias e Processos Educativos
Abordagem interdisciplinar e cultural, propondo-se o tratamento das mídias e das tecnologias de comunicação e
informação, como parte dos processos educativos amplos. Os alunos vivenciarão situações práticas que os levarão a
refletir, criticamente, as tecnologias na educação.
EL511 - Psicologia e Educação
Contribuições da Psicologia para o estudo e compreensão de questões relacionadas à Educação, considerando as
possibilidades de atuação dos estudantes em sua área de formação
EL 212 - Política Educacional: Organização da Educação Brasileira
Estudo analítico das políticas educacionais no Brasil com destaque para: a política educacional no contexto das políticas
públicas; organização dos sistemas de ensino considerando as peculiaridades nacionais e os contextos e legislação de
ensino; organização da educação básica e do ensino superior.
EL683 - Escola e Cultura
Dimensões da escola e da cultura na Pesquisa e no Conhecimento em Educação.
EL 485 – Filosofia e História da Educação
Estudo das transformações históricas da sociedade e da educação brasileira, com ênfase nas principais concepções
filosóficas presentes no pensamento educacional brasileiro.
EP107 Introdução à Pedagogia - Organização do Trabalho Pedagógico
O objetivo das ciências da educação. O problema da unidade, especificidade e autonomia das ciências da educação. A
educação como ponto de partida e de chegada dos estudos e das reflexões dos cientistas. A contribuição das ciências
para a explicação e compreensão da educação. Contextualização histórica da Pedagogia no Brasil - o curso de Pedagogia
da Unicamp.
EP110 História da Educação I
Introdução à História da Educação. Bases epistemológicas, metodológicas e teóricas da História e História da Educação.
Fundamentos da História e História da Educação e da pedagogia: na antiguidade, na medievalidade, na modernidade e
na contemporaneidade geral e no Brasil.
EP130 Filosofia da Educação I
Introdução à filosofia mediante sua caracterização em face de outras formas de conhecimento. Estudo de filósofos
antigos que contribuíram significativamente para a reflexão sobre problemas pedagógicos ou que forneceram os
fundamentos filosóficos da educação ocidental, entre eles: Sócrates, os sofistas, Platão e Aristóteles.
EP152 Didática - Teoria Pedagógica
As características da instituição escolar no contexto socioeconômico cultural brasileiro: objetivos, finalidades,
organização, política educacional, recursos humanos e materiais. As diferentes formas de ensino como planos de
organização e processos de interação. Identificação e análise de estratégias de ensino, da natureza dos conteúdos e das
formas de avaliação em consonância com as características da clientela escolar.
EP162 Escola e Currículo
História do Currículo, concepções de currículo, fundamentos filosóficos, sociológicos, históricos e culturais, teorias e
práticas curriculares. Análise e compreensão da transformação do conhecimento, da educação e da escola na
contemporaneidade.
EP164 Organização do Trabalho Pedagógico e Gestão Escolar
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Fundamentos teóricos da Administração. Teorias da Administração e Gestão Educacional. Escola, Gestão e Projeto
Político da escola. A organização do trabalho escolar: linguagem, tempo, espaço.
EP315 Pesquisa e Prática Pedagógica I
Estudo de questões ligadas à educação e à escola, a partir das contribuições teóricas e da pesquisa em distintas áreas do
conhecimento. Investigação e análise das práticas educacionais.
EP340 Sociologia da Educação I
Introduz os estudantes aos temas da Sociologia da Educação por intermédio de abordagem de autores clássicos - Karl
Marx, Max Weber e Émile Durkheim - e dos seus novos enfoques. Propicia a compreensão das dimensões sociais da
Educação, na sociedade contemporânea, a partir de categorias analíticas das principais teorias sociológicas. Analisa a
relevância da educação nas relações sociais que engendram exploração, dominação e solidariedade.
EP347 Educação, Cultura e Linguagens
Estudos sobre as diferentes linguagens verbais (fala e escrita), visuais (artes plásticas) e audiovisuais (cinema e televisão)
que dão forma à Educação cultural e escolar,ao imaginário e à inteligência contemporâneas.
EP348 Educação Especial e Inclusão
O acesso ao conhecimento e aos ambientes sociais e escolares de alunos com deficiência e altas habilidades, diante da
responsabilidade de se garantir o direito à educação, como prescrição constitucional, no ensino básico e superior. A
produção social da normalidade e da anormalidade. A constituição da educação especial e as propostas de escolarização
das pessoas com deficiência, em diferentes momentos históricos.
EP372 Avaliação
A disciplina toma a escola como objeto de estudo, do ponto de vista de sua organização do trabalho pedagógico; insere a
avaliação nesse contexto e discute a função ideológica da escola e dos processos de avaliação. São examinados os vários
níveis de avaliação - em sala de aula, institucional e de redes de ensino. Discutem-se novas abordagens para o trabalho
pedagógico que permitam visualizar novas formas de avaliação.
EP814 Seminário de Educação, Cultura e Artes
Abordagem de temas que articulem a Arte, em suas diferentes linguagens (dança, música, teatro e artes visuais), e a
Educação como produções culturais.
EP887 Educação Não Formal
A disciplina objetiva fornecer aos alunos uma visão teórico-prática sobre modos, formas e processos educacionais
existentes na sociedade e que possa contribuir para a formação crítica do profissional da área da Educação,
especialmente em campos que dizem respeito à formação para a cidadania do indivíduo e à atuação de grupos
socioculturais.
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