
Página 1 de 56 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

COLEGIADO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

BACHARELADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAZEIRO – BA 

MAIO 2015 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 



Página 2 de 56  

 

Reitor: Prof. Dr. Julianelli Tolentino de Lima 

Vice-Reitor: Prof. Dr. Télio Nobre Leite 

Pró- Reitor de Ensino: Prof. Dr. Leonardo Rodrigues Sampaio 

 

Coordenadora do Curso de Ciências Sociais: Prof. Dr. Luciana Duccini 

Vice-Coordenador do Curso de Ciências Sociais: Prof. Dr. Claudio Almeida 

Assistente em Administração: Rayane Michaele Amorim Marciano 

 

Corpo Docente: 

 

Adelson Dias de Oliveira – Mestre; Alexandre Henrique dos Reis – Mestre; Claudio Roberto dos 

Santos Almeida – Doutor ; Constância Lira de Barros Correia Rodrigues Costa – Mestre; David 

Soares Simões – Mestre; Delcides Marques – Doutor; Denes Dantas Vieira – Doutor; Ednaldo 

Ferreira Torres – Mestre; Eliana de Barros Monteiro – Doutora; Fernando Scherer – Doutor; Gabriel 

Publiese Cardoso – Mestre; José Fernando Souto Júnior – Doutor; José Hermógenes Moura da 

Costa – Mestre; Lúcia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira – Doutora; Luciana Duccini – Doutora;  

Luzania Barreto Rodrigues – Doutora; Marcelo Henrique Pereira dos Santos – Doutor; Maria 

Nacelha Ferreira Oliveira – Especialista; Nilton de Almeida Araújo – Doutor ; Paula da Luz Galrão – 

Mestre; Paulo Roberto Ramos – Doutor; Rosicleide Araújo de Melo – Doutora; Vanderléa Andrade 

Pereira – Mestre; Vanderlei de Souza Carvalho – Mestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Página 3 de 56 
 

SUMÁRIO 
  

1. IDENTIFICAÇÃO..................................................................................................... 04 

2. INTRODUÇÃO......................................................................................................... 05 

2.1 CONTEXTO REGIONAL E O CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS....................... 06 

2.2 ASPECTOS SOCIOENCONÔMICOS................................................................ 06 

2.3 PROBLEMAS DA ÁREA SOCIAL...................................................................... 08 

3. CONCEPÇÃO DE CURSO...................................................................................... 10 

3.1 DADOS GERAIS DO CURSO........................................................................... 10 

3.2 PRINCÍPIOS TEÓRICO METODOLÓGICOS................................................... 11 

3.3 OBJETIVOS DO CURSO.................................................................................. 11 

3.4 PERFIL DO EGRESSO..................................................................................... 12 

3.5 MERCADO DE TRABALHO.............................................................................. 12 

3.6 MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO.............................. 13 

3.7 POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES........................................ 15 

3.8 POLÍTICAS DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE............................................ 15 

4. ESTRUTURA CURRICULAR.................................................................................. 17 

4.1 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR....................................................................... 17 

4.2 DIAGRAMA DA MATRIZ CURRICULAR.......................................................... 19 

4.3 EMENTÁRIO..................................................................................................... 20 

4.4 ESTÁGIO........................................................................................................... 44 

4.5 NÚCLEOS TEMÁTICOS................................................................................... 44 

4.6 TCC................................................................................................................... 44 

4.7 ACC................................................................................................................... 45 

5. INFRAESTRUTURA E RECURSOS......................................................................... 45 

5.1 ESPAÇOS FÍSICOS............................................................................................ 45 

5.2 MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO.......................................................... 47 

5.3 RECURSOS TIC................................................................................................. 48 

5.4 CORPO DOCENTE............................................................................................ 48 

6. DOCUMENTOS NORMATIVOS............................................................................... 49 

7. REFERÊNCIAS......................................................................................................... 49 

8. ANEXO...................................................................................................................... 50 

  



Página 4 de 56 
 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 
 

1.1 – Tipo de Curso Curso de Bacharelado em Ciências Sociais 

1.2 – Habilitação  Ciências Sociais 

1.3 – Modalidade  Presencial 

1.4 – Base Legal Diretrizes curriculares: parecer CNE/CES 492/2001, que 
estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de 
Filosofia, História, Geografia, Serviço Social, Comunicação 
Social, Ciências Sociais, Letras, Biblioteconomia, Arquivologia e 
Museologia; Resolução CNE/CES 17/2002, que dispõe sobre a 
orientação e formulação do projeto pedagógico de curso; 
Resolução CNE/CES 02/2007, que dispõe sobre carga horária 
mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos 
cursos de graduação na modalidade presencial; Portaria MEC 
4.059/2004 que regulamenta a inserção de atividades 
semipresenciais em cursos presenciais; Referenciais 
Curriculares Nacionais dos Cursos de Bacharelado e 
Licenciatura, publicados pelo Ministério da Educação, em 2010. 
Estágio: Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe 
sobre o estágio de estudantes; parecer CNE/CES 224/2004, que 
estabelece a não obrigatoriedade do estágio no Bacharelado em 
Ciências Sociais, permitindo a regulamentação por cada 
instituição. Normas gerais da instituição: Resolução UNIVASF 
nº 08/2004, que estabelece as normas gerais para os cursos de 
graduação na instituição; e na Resolução UNIVASF nº 01/2014, 
que estabelece normas e funcionamento dos Núcleos Temáticos. 

1.5 – Local da Oferta Campus Juazeiro – BA 

1.6 – Turno de Funcionamento Noturno 

1.7 – Quantidade de Vagas 40 vagas anuais 

1.8 – Modalidades de Ingresso Exame Nacional do Ensino Médio (Enem);  
Processo de seleção para preenchimento das vagas ociosas, 
regido por edital específico publicado pela UNIVASF. 

1.9 – Duração Máxima e 
Mínima 

Tempo Mínino: 8 semestres letivos 
Tempo Máximo: 16 semestres letivos 
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2. INTRODUÇÃO 
 

A Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, foi criada e 

instituída pela Lei nº 10.473 de 27 de junho de 2002, como uma Instituição de natureza 

fundacional, vinculada ao Ministério da Educação e com sede na Cidade de Petrolina, Estado de 

Pernambuco, com a finalidade de ministrar ensino superior, desenvolver pesquisas e promover a 

extensão universitária, para atuar regionalmente no Trópico Semiárido do Brasil. 

Sua missão é fomentar o desenvolvimento da região semiárida onde está localizada, a qual 

compreende parte de oito estados do Nordeste e o norte de Minas Gerais. Para tanto está 

estabelecida fisicamente em cinco polos: o polo Petrolina, Estado de Pernambuco, o polo de 

Juazeiro, de Senhor do Bonfim e de Paulo Afonso, no Estado da Bahia e o polo de São Raimundo 

Nonato no Piauí, conforme previsto na Lei Complementar nº 113, de 19 de setembro de 2001. Os 

cinco polos integram a região do semiárido brasileiro, importante unidade geoeconômica e natural 

para efeito de planejamento de políticas públicas, possuidora de uma riqueza multicultural e 

apresentando demandas bastante diferenciadas do restante do Brasil.  

As suas atividades de ensino foram oficialmente iniciadas em 18 de outubro de 2004, em 

11 cursos: Zootecnia, Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, 

Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Enfermagem, Medicina, Psicologia, 

Administração, Arqueologia e Preservação Patrimonial. Em 2006, mais dois cursos foram 

implantados na Instituição: Medicina Veterinária e Engenharia da Computação. A partir de 2009, 

foram implantados dentro do Programa REUNI - Reestruturação das Universidades Federais, os 

seguintes cursos: Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências da Natureza em Senhor do Bonfim, 

Ciências da Natureza em São Raimundo Nonato, Ciências Farmacêuticas, Ciências Sociais, 

Ciências da Atividade Física, Engenharia Agronômica. Desde então, foi criado o curso de Medicina 

em Paulo Afonso, além de oito cursos de graduação na modalidade à distância. 

Dentro desse contexto, a implantação do Curso de Ciências Sociais na UNIVASF, a partir 

do ano de 2009, no município de Juazeiro – BA, permitiu a oferta de uma nova área de estudos na 

região para melhor compreender a cultura das populações locais, tradicionais (Quilombolas, 

Indígenas, Agricultores Tradicionais e outras) e urbanas, sua organização social, seus mecanismos 

de reprodução e resistência, etc. Há ainda, de fato, uma carência de profissionais especializados na 

região que possam, não só investigar tais fenômenos, mas identificar problemas e propor, 

juntamente com os atores envolvidos, alternativas viáveis para a sua solução. Dentre tais problemas 

sociais, destacam-se o processo desenfreado de urbanização e suas consequências, a violência 

urbana e rural; desequilibrados processos socioeconômicos que interferem na vida do homem do 
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campo e da cidade; as relações de gênero e poder; as novas configurações familiais, incluindo-se 

aquelas compostas por casais homossexuais e as resistências heteronormativas, o uso e o abuso 

de Substâncias Psicoativas; a emergência de novos atores sociais na sociedade civil, tais como 

ONGs, sindicatos, associações e partidos políticos. Além disto, funcionando em período noturno, o 

curso ampliou, no município e na região, o ingresso de alunos das classes populares no ensino 

público superior, incluindo-os nos processos sociais privilegiados de trabalho e renda. 

 
2.1. O Contexto Regional e o Curso de Ciências Sociais 

 

Os municípios de Juazeiro e Petrolina, que congregam uma população de 

aproximadamente 500 mil habitantes (IBGE, 2010), situam-se às margens do Rio São Francisco, 

compondo os estados de Bahia e Pernambuco, respectivamente. Em Juazeiro, onde situamos o 

curso de Ciências Sociais, a taxa de urbanização é de 77,2% e a densidade demográfica é de 

35,81 habitantes por Km2 (IBGE,2010). A população estimada para o ano de 2014, segundo o 

IBGE, é de 216.588 habitantes e Juazeiro apresenta uma taxa de crescimento população e 

imigração superior às médias nacionais. 

 
2.2. Aspectos Socioeconômicos 

           

A economia do Vale do São Francisco, tradicionalmente baseada na exploração da 

pecuária extensiva, combinada com a agricultura de subsistência, passou, a partir dos anos 1960, 

por um significativo processo de transformação, com a ampliação dos investimentos no setor 

agrícola e a implantação de perímetros irrigados que induziram a instalação de empreendimentos 

fabris, vinculados à base agrícola regional, bem como de grandes projetos, como as Barragens de 

Sobradinho e Itaparica, nos idos dos anos 1970 e 1980, respectivamente, alavancando a 

perspectiva desenvolvimentista para a região.  

Hoje, a principal fonte de renda e emprego em Juazeiro é a irrigação, que tem conferido ao 

Município a condição de expressivo polo de exportação de frutas tropicais, respondendo, inclusive, 

pelo incremento das exportações nacionais neste setor. A região conta com a irrigação de culturas 

perenes, entre as quais as da manga, uva, banana, coco, goiaba, acerola e mamão têm alcançado 

maiores índices de desenvolvimento, tanto pelo aumento de áreas plantadas, quanto pelo 

incremento tecnológico voltado à produção destes alimentos na perspectiva da fruticultura irrigada 

e do agronegócio internacional, levando à melhoria da produção dos frutos. Tal fato vem 

contribuindo para a ação de instituições de pesquisa e desenvolvimento, como a Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF), a Embrapa Semiárido e o Instituto 
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Agronômico de Pernambuco (IPA), cujos objetivos estão voltados para a adaptação de tecnologias 

apropriadas para as condições locais.  

Apoiada nas vantagens proporcionadas pelo clima quente e seco da região, com incidência 

mínima de patologias e facilidades para o manejo dos rebanhos, a pecuária do município tem 

registrado um razoável nível de desenvolvimento. Em consequência da expansão da agricultura, o 

setor industrial do município vem experimentando sensível progresso, notadamente na 

agroindústria de alimentos, com destaque para o ramo de polpas, sucos e doces. No comércio 

varejista destacam-se os ramos de confecções, armarinho, calçados, material de construção e 

ferragens, enquanto no atacadista a maioria é do ramo de alimentos, insumos agrícolas e materiais 

de limpeza.  

No setor de serviços salientam-se, pelo número de estabelecimentos, os ramos de bares, 

restaurantes e hotéis, oficinas mecânicas e eletrônicas e profissões liberais, como médicos, 

dentistas e advogados. Na área de sequeiro, a produção é representada, de modo geral, pelo 

conjunto de atividades agropecuárias extrativistas e artesanais, desenvolvidas com o objetivo de 

assegurar a subsistência dos pequenos produtores. Por outro lado, segundo Porto et al (1990), as 

tecnologias utilizadas tradicionalmente em equilíbrio com as suas características socioeconômicas, 

são bastante frágeis. O rebanho ovino-caprino representa a principal forma de poupança disponível 

e constitui fator de segurança indispensável à sobrevivência da família, tanto pela sua melhor 

adaptação às condições do meio, como pela sua fácil comercialização, sendo fonte econômica 

para um sem fim de famílias que vivem nos modos da agricultura e pecuária familiar. 

Paralelamente ao desenvolvimento socioeconômico da região, problemas de ordem social, 

ambiental, tecnológico e estrutural já se desdobram em impactos sérios ao ambiente, 

especialmente quando consideramos a qualidade da água na região urbana do Rio São Francisco 

(SUASSUNA, 2006). O acelerado crescimento do polo, e a inserção da Universidade, entre outras 

Instituições de Ensino, vêm atraindo a população de regiões vizinhas e de outras localidades em 

busca de oportunidades. Esses migrantes aumentam significativamente o contingente 

populacional, gerando disparidades nos serviços essenciais, já que parte desta população tem sua 

força de trabalho absorvida ao campo, sobretudo durante o período de safras, ou em tarefas 

urbanas não qualificadas. 

A agricultura irrigada, por um lado tem contribuído significativamente com o 

desenvolvimento do polo, porém o uso intensivo dos solos, o manejo inadequado da água, o uso 

indiscriminado de agroquímicos têm causado impactos sobre o meio ambiente, havendo urgente 

necessidade de implementação de obras de recuperação e serviços complementares nos sistemas 

instalados em todas as bacias de esgotamento, visando a despoluição do Rio São Francisco e à 
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preservação do meio ambiente. Quanto à distribuição de água na zona urbana, a maioria dos 

bairros conta com sistema de abastecimento regular, enquanto em alguns o sistema é intermitente. 

 O município de Juazeiro possui uma rede educacional com ensino infantil, fundamental, 

médio/técnico e superior, que atende a demanda, segundo a Secretaria Municipal de Educação. 

Com relação ao ensino superior, conta com a Universidade do Vale do São Francisco, a 

Universidade Estadual da Bahia, o Instituto Federal, além de instituições privadas com cursos em 

várias áreas do conhecimento.  

No município, podemos considerar que há dois contextos educacionais específicos: o 

campo e a cidade. Por vezes, nessas áreas, a educação aparece desconectada das realidades 

locais, o que coloca à administração pública o desafio de reformular práticas curriculares para 

atender aos novos paradigmas da ética, da ciência e da tecnologia, considerando, no processo de 

formação dos educandos, o enraizamento sociocultural e o respeito aos valores das suas 

comunidades. 

No setor da saúde, o município de Juazeiro conta com uma extensa rede de serviços, tanto 

na área pública quanto na privada, constituindo junto com Petrolina o mais importante polo médico 

da região. No entanto, sua organização é precária no que diz respeito à distribuição geográfica, 

hierarquização, referência e serviços mais especializados. Devido ao crescimento acelerado nos 

bairros, os postos de saúde existentes não comportam a demanda, sendo necessária a ampliação 

e melhoria dos existentes e construção urgente de unidades de saúde da família e de policlínicas. 

A cultura local, rica de tradições, construída pelo trabalho de gerações, constitui um 

patrimônio inalienável do Povo de Juazeiro, podendo representar importante trunfo para o 

desenvolvimento econômico do município. Embora haja um anseio das comunidades das áreas 

mais carentes em particular das atividades e do movimento cultural (artesanato, dança, teatro, 

música, cinema, literatura, etc.), existe uma carência de espaços adequados, bem como de 

equipamentos que propiciem a realização de manifestações artísticas. 

Os centros de cultura nos bairros articulam a produção local e criam espaços de 

convivência para a população, investindo na formação e na capacitação cultural em várias áreas e 

segmentos culturais, buscando a participação, a democratização e a difusão artístico-cultural. 

 

2.3. Problemas da Área Social 
 

Assumir o desafio de consolidar uma política capaz de saldar uma dívida social 

historicamente acumulada, diminuindo as desigualdades sociais, resgatando direitos de cidadania, 

significa investir em ações estruturadoras integradas que ataquem o cerne das questões e 
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contemplem as famílias, crianças, juventude e idosos vulnerabilizados pela situação de pobreza e 

risco (área de lixão, invasões, ruas, fundos de quintais). 

Enfrentar esta realidade exige implementação de diretrizes, ações e medidas de impacto, 

traduzidas em construções, ampliações, recuperação e modernização de espaços sociais, 

aquisição de equipamentos ao lado do desenvolvimento de uma política pública preparada para 

viabilizar um conjunto de projetos de assistência, promoção e inclusão social no município. Aliado a 

estas estratégias, há a necessidade de sensibilização e conscientização dessa população para 

participar ativamente do processo, dando continuidade a estas ações, mesmo após o término da 

atuação pública. 

Um dos problemas mais preocupantes, hoje, no município e no país são os incrementos 

dos níveis de violência; a redução de indicadores de acesso aos serviços básicos de educação, 

saúde, moradia, cultura e lazer, a falta de oportunidades de trabalho para a geração de emprego e 

renda, e, portanto, de forma global, nos baixos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) e de 

Condições de Vida (ICV), dados que assustam os gestores em seus diferentes níveis de 

responsabilidade. Somam-se a esses dados a violência doméstica e de gênero, abuso sexual, uso 

de drogas, além do fenômeno da urbanização mal estruturada, da ociosidade caracterizada pela 

falta de oportunidade de trabalho, emprego e renda, pela ausência de espaços e projetos sócio-

educativos, esportivos, culturais e de lazer e pela diminuição do tempo dos pais em casa, pela 

maternidade precoce e também pelo cruel nível de analfabetismo que atinge o grupo de 15 aos 24 

anos. 

Como visto, as mazelas sociais emergidas pelo processo de ocupação da região se 

ampliaram para todo o contexto municipal como desmatamento, ausência de saneamento básico, 

assistência à saúde, alto custo de vida, entre outros, que assolam a zona urbana e a rural. Existe 

nessa região uma multiplicidade onde as relações são marcadas por violências culturais, políticas, 

sociais e econômicas.  

Esse histórico compõe a esteira da organização política, geográfica, sociocultural e 

econômica do município, o que configura um cenário específico, comparado à realidade nacional, 

embora agregue, por vezes, problemas estruturais semelhantes a outros Estados do território 

nacional, tais como tráfico de drogas, pobreza, exploração sexual infantil, deficiência no 

saneamento básico, habitação. Assim, simultaneamente, o município de Juazeiro apresenta 

problemas característicos da Região Nordeste e da região semiárida do nordeste e questões 

sociais conjunturais da federação brasileira.  

Diante do exposto, considera-se que pensar na formação acadêmica do profissional, 

subentende refletir o cenário histórico, os diversos modos de interação social na vida cotidiana e a 
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formação da subjetividade do indivíduo constituída de um etos regional e global. Portanto, a 

reformulação do Projeto Pedagógico para o Curso de Ciências Sociais da UNIVASF segue uma 

orientação autóctone que resulta da análise do conhecimento transmitido por uma cultura popular 

regional, pela subjetividade emergida, assim como pela transfiguração temporal do mesmo. 

O curso tem como principal objetivo abordar a diversidade teórica e metodológica inerente 

às ciências sociais e suas múltiplas interfaces com as demais ciências. Acredita-se que este tipo de 

formação oferece, à sociedade, profissionais preparados para lidar com os vários aspectos que 

envolvam as pessoas e suas relações com a sociedade. Somam-se a formação desses 

profissionais, críticos e compromissados socialmente, a produção de conhecimento através da 

pesquisa científica e das atividades extensionistas. A busca pela tríplice missão acadêmica 

assumida, ensino, pesquisa e extensão, caracteriza o curso como uma agência que procura 

concretizar ideais relacionados à valorização da cidadania e ao alcance de uma melhor qualidade 

de vida para todos. 

O enfoque diversificado abre o leque de atuação em vários campos de intervenção, 

possibilitando o diálogo com outras áreas de conhecimento e potencializando os benefícios sociais 

a médio e longo prazo. Tal característica, além de englobar áreas tradicionais das ciências sociais, 

amplia o enfoque para novos espaços onde o cientista social possa contribuir, tais como: 

desenvolvimento sustentável e ambiente, entendimento das relações de trabalho e dos processos 

produtivos, políticas públicas, políticas de saúde, de relações de gênero, educação alternativa 

dirigida à infância e à adolescência e ao público da terceira idade, uso e abuso de Substâncias 

Psicoativas, relações étnico-raciais, processos históricos identitários, pensamento social, 

diversidade religiosa, etc. 

 

3. CONCEPÇÃO DO CURSO 

3.1 Dados gerais do curso 

Nome: Ciências Sociais – Bacharelado 

Modalidade: Presencial 

Vagas anuais totais: 40 

Carga horária mínima: 2.400 horas 

Local da oferta: Av. Antônio Carlos Magalhães, 510, Country Club, Juazeiro, BA 
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3.2 Princípios teórico metodológicos 

 

No Brasil, os primeiros cursos superiores em Ciências Sociais foram instituídos na década 

de 1930. Isso não significa dizer que não houvesse uma preocupação anterior em compreender e 

explicar a realidade brasileira, seus dilemas e particularidades. Não só houve reflexões anteriores, 

como constituem as bases para o pensamento social brasileiro, ou seja, para se entender a 

sociedade brasileira de hoje, é necessário recorrer àqueles que pensaram antes. No entanto, de lá 

para cá, muita coisa mudou. Juntamente com a sociedade brasileira, o campo das Ciências Sociais 

no Brasil também sofreu modificações: houve uma maior delimitação das fronteiras e das áreas de 

atuação – a Antropologia, a Ciência Política e a Sociologia adquiriram maior autonomia –, 

expansão institucional – novos centros de pesquisa e ensino se espalharam, inclusive, pelo 

Nordeste –, crescimento da demanda por atuação dos cientistas sociais no interior da própria 

sociedade civil, etc. 

A presente proposta de reformulação toma como base o fato de que o Curso de 

Bacharelado em Ciências Sociais tem como foco a formação de pesquisadores nas áreas de 

Antropologia, Sociologia e Ciência Política. Nesse sentindo, o perfil aqui proposto não prevê 

habilitações específicas em cada uma dessas áreas, pois concebe uma formação mais 

interdisciplinar e integrada. Assim, o estudante pode ter um contato maior com as três áreas, 

associando práticas diversas, apropriando-se de maneira mais profunda e crítica das bases 

teóricas e metodológicas, dialogando com campos que, apesar de distintos, são complementares. 

 

3.3 Objetivos do curso 

Gerais: 

 Oferecer aos discentes, formação teórico metodológica sólida nas três áreas que 

compõem o campo das Ciências Sociais: Antropologia, Ciência Política e 

Sociologia; 

 Favorecer a inserção estudantil no campo da prática de pesquisa, da intervenção 

social e política em Ciências Sociais; 

 Estimular a autonomia intelectual e a capacidade analítica entre os discentes e 

despertar o interesse em prosseguir na sua formação acadêmico científica. 

Específicos: 

 Propiciar domínio da literatura teórica básica da área; 
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 Promover a participação em projetos, programas e atividades de pesquisa e 

extensão; 

 Favorecer a reflexão crítica sobre os contextos local e global; 

 Incentivar o compromisso ético e profissional com as comunidades locais, em 

especial aquelas historicamente desprivilegiadas; 

 Favorecer a capacidade de propor, elaborar e executar projetos de pesquisa e 

intervenção acerca das principais questões sociais e políticas contemporâneas. 

3.4 Perfil do egresso 

Em consonância com o parecer CNS/CES 492/2001, o perfil do egresso do Bacharelado 

em Ciências Sociais inclui: 

 Professor de ensino superior; 

 Pesquisador na área acadêmica ou profissional; 

 Profissional de planejamento, consultoria, formação e assessoria junto a empresas 

públicas, privadas, organizações não governamentais, governamentais, partidos 

políticos, movimentos sociais e atividades similares. 

Diante do contexto regional da UNIVASF, o perfil do egresso do Bacharelado oferecido 

volta-se, mais especificamente, ao atendimento das necessidades de organizações trabalhistas, de 

bairro ou religiosas, bem como de movimentos sociais e culturais para melhorar sua capacidade de 

promover a inserção cultural, econômica e política de grupos usualmente alijados nestes 

processos.  

 

3.5 Mercado de trabalho 

 É notória a expansão do campo das Ciências Sociais no Brasil nesses últimos 30 anos. 

Não só pela oferta de cursos de graduação, nas modalidades de Bacharelado e/ou Licenciatura, 

essa expansão vem acompanhada também por novos espaços de atuação do cientista social. 

Institucionalmente, pode-se apontar o aumento considerável dos cursos de pós-graduação no 

Brasil, particularmente nas três áreas das Ciências Sociais: Antropologia, Ciência Política e 

Sociologia. Isso permite, no mínimo, uma formação contínua do egresso.  

Atualmente, a sociedade civil brasileira vem encontrando novas formas de mobilização e 

articulação em suas relações com o Estado. Como bacharel, o egresso acaba por encontrar novos 
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espaços e novas formas de atuação: organizações não governamentais, instituições de pesquisa e 

consultoria, planejamento de políticas públicas, sindicatos, associações locais, etc. Isso envolve, 

dentre outras coisas, uma percepção de si do cientista social, não apenas como cientista, mas 

como ator social e histórico, como cidadão. Esse é o contexto que se abre à atuação do bacharel 

em Ciências Sociais, um contexto marcado muito mais por desafios do que soluções previsíveis. 

Além disso, acredita-se que a existência do Curso de Ciências Sociais na região do Vale 

do São Francisco, pode contribuir para a formação de um investigador que tome as realidades  

criticamente, atentando para a produção de conhecimento em que seja possível uma 

(re)construção e (re)orientação no olhar com relação aos grupos que vivem na região, bem como à 

possibilidade de pensar e atuar em outras realidades e contextos socioculturais, políticos, históricos 

no país, na América Latina, na África continental e além, fortalecendo as perspectivas de 

integração e internacionalização da UNIVASF. Neste sentido, vê-se também como contribuição 

possível o diálogo com outras áreas de conhecimento, buscando a transdisciplinaridade como uma 

forma de fortalecer e legitimar as Ciências Sociais como campo de conhecimento, reflexão e ação 

no meio acadêmico e na sociedade como um todo.   

 

3.6 Mecanismos de acompanhamento e avaliação 

Do Projeto Pedagógico do Curso:  

A avaliação do PPC dos cursos de Ciências Sociais se dá pela ampla discussão nas 

reuniões do colegiado do curso, que garante a participação efetiva de discentes, uma vez que a 

composição traz 30% das vagas para discentes e técnicos. A presente proposta de atualização do 

PPC e reestruturação da matriz curricular é decorrência direta destas discussões. 

Atualmente, isto significa uma vaga para a profissional técnica e oito para os discentes. 

Além disso, o colegiado tem participado do esforço da universidade em implementar as avaliações 

institucionais realizadas por discentes e docentes, através de questionários eletrônicos, que 

incluem questões sobre os aspectos pedagógicos do curso. Há ainda o Núcleo Docente 

Estruturante – NDE – do curso que se encontra regularmente constituído e em atividade e realiza 

discussões e avaliações mais específicas sobre os componentes do curso e suas formas de 

implementação. 

Do processo ensino-aprendizagem: 

A avaliação discente é feita por disciplina, abrangendo simultaneamente, os aspectos de 

freqüência e de aproveitamento. A freqüência às atividades escolares é obrigatória, respeitados o 

turno e o horário previstos para a disciplina, considerando-se reprovado o aluno que não tiver 

comprovada sua participação em pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) das aulas teóricas 
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ou práticas computadas separadamente, ou ao mesmo percentual de avaliações parciais de 

aproveitamento escolar.  

Em consonância com o objetivo de estimular a autonomia intelectual e a reflexão crítica, as 

avaliações de aproveitamento variam conforme o conteúdo do componente curricular. Desta forma, 

podem ser utilizadas provas dissertativas individuais, redação de ensaios, resenhas, fichamentos 

ou resumos, apresentações orais, elaboração de projetos e relatórios ou avaliação a partir de 

atividades práticas em campo. Embora estas sejam as formas mais usuais, alternativas podem ser 

utilizadas como mostras de trabalhos etnográficos ou de atividades de intervenção, pois o 

colegiado entende que o PPC do curso deve favorecer a criatividade nas formas de avaliação. 

Autoavaliação do curso: 

Embora o colegiado não tenha estabelecido mecanismos formais de autoavaliação do 

curso, esta se dá em processo de contínuo diálogo entre docentes e discentes, em especial os 

representantes destes, nas reuniões de colegiado. Podemos dizer que esta avaliação vem surtindo 

efeitos, mesmo que não esteja sistematizada, pois o colegiado busca identificar e sanar os 

principais problemas pedagógicos e administrativos do curso. Isto levou à submissão deste novo 

PPC, elaborado a partir da reflexão sobre as dificuldades e inadequações que encontramos nos 

seis primeiros anos do curso. 

A auto avaliação do curso, no que diz respeito à elevada evasão entre os primeiros 

semestres, os componentes da turma de 2014.1 da disciplina atual de Metodologia 

Qualiquantitativa executaram um diagnóstico da situação. Também foram levantados e discutidos 

artigos acadêmicos tratando do assunto e pudemos concluir que, embora alta, a evasão no 

Bacharelado de Ciências Sociais da UNIVASF não se encontrava muito acima da média nacional 

(uma vez que esta não é uma carreira largamente popular), que algumas exigências curriculares 

dificultavam o prosseguimento no curso e que havia necessidade de readequar algumas ementas 

de modo a suprir dificuldades iniciais decorrentes do ensino médio. Isto está refletido na 

organização das ementas propostas neste PPC.  

Destino dos egressos: 

Até o momento, o curso teve dezenove alunos formados. Destes, cinco estão cursando 

Mestrado em Ciências Sociais e um em Geografia, em instituições renomadas no país (UFPE, 

UFRN e UnB), um destes está como professor substituto no colegiado de Ciências Sociais. Três 

ingressaram em uma nova graduação e dois pretendem prestar seleção de mestrado novamente, 

ao final de 2015. Um discente foi aprovado em concurso para Técnico Administrativo na UNIVASF 

e encontra-se lotado na PROEX. Os demais ocupam postos de trabalho não diretamente 

relacionados às Ciências Sociais, embora tenhamos sido informados, recentemente, que um deles 
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concorre à seleção para analista de projetos no órgão para o qual trabalha. Contudo, este 

acompanhamento tem sido feito de maneira informal, pela proximidade desenvolvida entre estes 

estudantes e os docentes. Faz-se necessário o estabelecimento de mecanismos institucionais mais 

sistemáticos para este tipo de avaliação. 

 

3.7 Políticas de atendimento aos discentes 

O atendimento aos discentes se dá de forma direta, pela coordenação do colegiado, ou 

indireta, através de encaminhamento aos setores competentes da universidade. Na forma direta, 

10 (dez) horas semanais são reservadas a atendimento individualizado, devendo ser pré-

agendadas, dentro dos horários de funcionamento do colegiado, das 14:00h às 22:00h. Estas 

sessões destinam-se à orientação na escolha de disciplinas ou quanto aos trâmites acadêmicos, 

sugestão de ingresso em grupos de estudo e pesquisa, escolha de temáticas e orientadores etc. 

Durante o horário de expediente, é usual que os discentes procurem orientações e informações 

sobre processos acadêmicos ou burocráticos e, havendo disponibilidade, são recebidos conforme a 

demanda, pela coordenação ou pela assistente administrativa. Quanto aos demais docentes, cada 

um é responsável por agendar e realizar os atendimentos necessários em seus gabinetes. 

No âmbito institucional mais amplo, a política de atendimento aos discentes é pautada nos 

aspectos das formas de acesso e programas de apoio pedagógico e financeiro, do estímulo à 

permanência, da organização Estudantil e espaço para participação e convivência. O colegiado 

tem acompanhado as ações da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, participando de suas 

comissões e, sempre que necessário, encaminha seus discentes em busca tanto de apoio 

pedagógico quanto para permanência no meio acadêmico, o que remete às políticas institucionais 

de acessibilidade e inclusão. 

O curso de Bacharelado em Ciências Sociais integra suas ações locais de assistência 

estudantil às macro políticas da instituição, abrindo o espaço da coordenação para que os 

discentes sejam assistidos nas diversas necessidades surgidas. Apoio ao Movimento estudantil e 

suas atividades, divulgação dos editais para inserção nos programas de assistência aos 

estudantes, ampliação dos projetos de pesquisa e extensão para envolver os alunos em formação 

permanente, dentre outros aspectos necessários para a convivência e o crescimento acadêmico e 

pessoal dos alunos que fazem parte do curso. 

 

3.8 Políticas de inclusão e acessibilidade 

A Política de assistência estudantil desenvolvida pelo curso de Bacharelado em Ciências 

Sociais tem como base o item 4.4 do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – da UNIVASF, 
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que trata das Políticas de Atendimento aos Discentes. Institucionalmente consideramos que, para 

que se cumpra o princípio da igualdade de condições de acesso e permanência para todo e 

qualquer estudante nas instituições de ensino superior, é necessário que se tome como prioridade 

a assistência acadêmica, concebida como direito e como política de inclusão social dos diferentes 

segmentos da população operando, pois, com o horizonte de universalidade da cidadania. 

Considera-se a assistência acadêmica como o direito de todo estudante de ter condições de 

permanecer na Universidade, independentemente de sua condição física ou financeira, e ser 

tratado com igualdade, respeitando-se as diferenças e possibilitando a todos uma formação 

universitária consistente e compatível com as atuais exigências da sociedade.  

No que toca à acessibilidade, a UNIVASF fez a opção pelo ENEM como modo de ingresso, 

reservando 50% de suas vagas para discentes oriundos de escolas públicas que se declarem 

pretos ou indígenas ou que tenham renda familiar inferior a 1,5 salário mínimo. Nos cursos de 

Ciências Sociais, por serem noturnos, isto tem revertido em ampla participação de estudantes 

cotistas, de baixa renda e/ou trabalhadores em tempo integral. Esta situação, somada aos temas 

de debates, pesquisa e extensão das Ciências Sociais, tem configurado um terreno favorável à 

permanência de estudantes que, em outras condições, teriam grandes chances de serem excluídos 

do processo de formação profissional precocemente. 

No amplo cenário das políticas de Ações Afirmativas, especialmente a partir da 

implementação da Lei 12.711/ 2012, que garante 50% das vagas “para os autodeclarados pretos, 

pardos e indígenas”, o curso de Ciências Sociais vem, não apenas buscando evidenciar tal 

demanda que responde a lutas históricas, através de ações e projetos ligados ao debate sobre as 

relações étnico-raciais, mas também, por meio de articulação e parceria com a Pró-reitoria de 

Assistência Estudantil, realizar mapeamento destas ações, como parte mesmo do âmbito de 

discussões próprias das Ciências Sociais. 

Quanto à inclusão da pessoa com deficiência, reconhecemos que ainda há grandes 

dificuldades. Embora o colegiado ofereça a disciplina de Comunicação em Educação – LIBRAS 

como obrigatória para a Licenciatura e optativa para o Bacharelado, observamos que a 

participação de pessoas com deficiência ainda é muito baixa nos corpos docente e discente dos 

cursos. Neste sentido, o colegiado tem procurado manter relações com a Coordenação de Políticas 

de Educação Inclusiva – CPEI – da UNIVASF, de modo a estar preparado para atender a estas 

pessoas e a favorecer seu ingresso e permanência no curso, quando isto se der. 
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4. ESTRUTURA CURRICULAR 

4.1 Organização do currículo 

Em consonância com as diretrizes curriculares nacionais e normativas internas da 

instituição, o currículo do bacharelado em Ciências Sociais está organizado em conteúdos 

curriculares de formação específica (compostos por disciplinas e atividades relacionadas ao 

conjunto temático das Ciências Sociais, sejam obrigatórias ou optativas), de formação 

complementar (compostos por atividades não disciplinares que contribuam para a formação 

profissional de cientista social) e formação livre (correspondente à 120h de disciplinas cursadas em 

outros cursos da instituição ou de outras universidades). O eixo de formação específica subdivide-

se em cadeias teóricas de cada área, na cadeia metodológica comum e na de ampliação da 

formação básica.  

A estrutura de pré requisitos do curso segue apenas no interior de cada cadeia, não 

havendo pré requisitos cruzados. Isto se deve à necessidade de manter a flexibilidade curricular e, 

ao mesmo tempo, evitar que os discentes percam a noção de desenvolvimento teórico e histórico 

das abordagens, temas e autores estudados. Durante os seis anos de vigência do PPC anterior do 

curso, a partir do acompanhamento de nossos discentes, notamos que a total ausência de pré 

requisitos provocava distorções que, por vezes, atravancavam a formação do estudante, ao invés 

de torná-la mais ágil. Como exemplo, podemos citar alunos que se matricularam em disciplinas de 

teorias contemporâneas sem ter cursado aquelas que versam sobre as teorias clássicas que deram 

origem aos debates atuais. Outro exemplo pode ser encontrado no caso de discentes matriculados 

em disciplinas de Prática de Pesquisa em Ciências Sociais (destinada à realização da pesquisa 

para o TCC) já no terceiro semestre por acreditar se tratar de uma disciplina sobre trabalho de 

campo. A estrutura de pré requisitos que será exposta mais adiante visa impedir este tipo de 

contratempo sem, contudo, obrigar os estudantes a seguir uma só sequência de formação seriada. 

Da carga horária total do curso, temos a seguinte distribuição: 

Disciplinas obrigatórias: 31 x 60 = 1860h 

Disciplinas optativas: 3 x 60 = 180h 

Disciplinas eletivas: 2 x 60 = 120h 

Atividades Complementares ao Currículo: 120h 

Núcleo Temático: 120h 

Total: 2.400 horas 

 

Da carga horária de conteúdos disciplinares, temos 1800 horas de aulas teóricas e 240 

horas de atividades práticas. De acordo com a portaria MEC 4.059, de 10 de dezembro de 2004, 
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atividades semipresenciais poderão ocupar, no máximo, 20% da carga horária destes conteúdos. 

São caracterizadas como atividades semipresenciais aquelas que são planejadas com base na 

autoaprendizagem. Desta forma, estudos dirigidos, atividades de observação em campo, semanas 

de leitura, entre outras, desde que orientadas pelos docentes, podem figurar nos programas das 

disciplinas. 
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4.2 Diagrama da matriz curricular 
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4.3 Ementário 
 
1º  Período 
Introdução aos Trabalhos Científicos – Cod. CCIS0001 – Carga horária: 40h teóricas/ 20h 
práticas – Pré requisito: não há – Equivalência: CSOC0009  
Leitura e interpretação de textos, tipos de resumos e fichamentos, pesquisa teórica e bibliográfica, 
pesquisa na internet, produção textual (exercícios de redação de textos). Normas da ABNT, 
principalmente para citações e referências. Elaboração de seminários, tipos de seminários e de 
apresentações. 
Bibliografia básica: 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e documentação : 
trabalhos acadêmicos :apresentação. 3. ed. Rio de Janeiro: 2011 
HÜHNE, Leda Miranda; GARCIA, Ana Maria (Coord). Metodologia científica: cadernos de textos e 
técnicas. 7. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1987 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. São Paulo: Cortez, 
2002. 
Bibliografia complementar: 
SATO, Denise Tamaê Borges; SILVA, Francisco das Chagas Rodrigues da; BASTISTA JUNIOR, 
José Ribamar Lopes (Org). Leitura e produção de gêneros acadêmicos. Teresina: EDUFPI, 2011 
REIZ, Pedro. Redação científica moderna. São Paulo, SP: Hyria, 2013 
 
Introdução à Filosofia – Cod. CFIL0001  – Carga horária: 60h teóricas – Pré requisito: não há – 
Equivalência: FISL0006 
Propedêutica à área de Filosofia e Ciências humanas, objetivando oferecer noções elementares 
sobre Filosofia, Lógica, Método e Epistemologia. 
Bibliografia básica: 
DESCARTES, René. Meditações metafísicas. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
Aristóteles. Ética a Nicômaco. São Paulo: Atlas, 2009.  
Platão. A república de Platão. São Paulo: Perspectiva, 2006. 
Platão. Diálogos. 9 ed. São Paulo, SP: Cultrix, 2006. 
Bibliografia complementar: 
BLACKBURN, Simon. Dicionário Oxford de filosofia. Rio de Janeiro, RJ: J. Zahar, 1997. 
MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. 9. ed. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005. 
JAIME, Jorge. História da filosofia no brasil. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. 
REALE, Giovanni; ANTISERI, Dário. História da filosofia. São Paulo: Paulus, 2004. 
ZINGANO, Marco. Platão & Aristóteles: o fascínio da filosofia. São Paulo, SP: Odysseus editora, 
2002. 
 
Teoria Antropológica I – Cod. ANTR0006 – Carga horária: 60h teórica – Pré requisito: não há 
Introdução aos conceitos da antropologia e aos principais problemas: o homem, a cultura e a 
sociedade.  Formação da antropologia como um campo científico.  Teorias antropológicas do século 
XIX: Darwinismo social, evolucionismo e difusionismo. Consolidação teórica da disciplina no campo 
das ciências sociais e crítica ao etnocentrismo. 
 

Bibliografia Básica:  
LAPLANTINE, F. Aprender Antropologia. São Paulo: Brasiliense, 1988. 
CASTRO, Celso (org.). Evolucionismo Cultural: textos de Morgan, Tylor e Frazer. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2009. 
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RODRIGUES, José Carlos. Antropologia e comunicação – princípios radicais. Rio de Janeiro: 
PUC-Rio, 2008. 
 

Bibliografia Complementar:  
FRAZER, James George. O Ramo de Ouro. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1982. 
ERIKSEN, T.H. & NIELSEN, F.S. História da Antropologia. Petrópolis: Vozes, 2007. 
 
Teoria Política I – Cod. CPOL0002 – Carga horária: 60h teórica – Pré requisito: não há 
Origem, objeto e Método da Ciência Política.  Desenvolvimento Histórico da Ciência Política. 
Conceitos de Política, Poder e Estado.  Origem e Natureza do Estado. O Estado Ideal Platônico. 
Aristóteles e a Teoria das Formas de Governo. A República de Cícero. 
Bibliografia Básica: 
ARISTÓTELES. A Política. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. SP: Cultrix, 1994. 
WEBER, Max. Ciência e Política: duas vocações. SP: Cultrix, 1999. 
WEFFORT, Francisco Correa. Os Clássicos da Política 2 volumes. São Paulo: Ática, 2006. 
Bibliografia Complementar: 
BOBBIO, Norberto. Teoria Geral da Política: a filosofia política e as lições dos clássicos.  RJ: 
Campus, 2000. 
 
Teoria Sociológica I – Cod. CSOC0008 – Carga horária: 60h teórica - – Pré requisito: não há 
Contextos de formação da Sociologia; A Filosofia Social do século XVIII; Aproximação com as 
Ciências Naturais – Positivismo de Comte, Organicismo de Spencer, Darwinismo Social; Sociologia 
e Sociedade Moderna. Émile Dürkheim: delimitações disciplinares da sociologia, a construção do 
objeto sociológico, métodos de análise. 
Bibliografia básica: 
ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002 
DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1995 
DURKHEIM, Émile. Da divisão do trabalho social. 4ªed. São Paulo: Martins Fontes, 2010 
Bibliografia complementar: 
DURKHEIM, Émile. As formas elementares da vida religiosa: o sistema totêmico na Australia. 
São Paulo: Martins Fontes, 1996 
DURKHEIM, Émile. O suicídio: estudo de sociologia. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004 
LALLEMENT, Michel. História das idéias sociológicas. 4.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 2 v 
 
2º período 
Organização Política do Brasil – Cod. CPOLxxxx – Carga horária: 60h teórica – Pré requisito: não 
há – Equivalência: HIST0004 
O Sistema Político Brasileiro Contemporâneo; Presidencialismo de Coalizão; O Federalismo 
Brasileiro; A Relação entre os Poderes no Brasil; Partidos Políticos no Brasil; O Sistema Eleitoral 
Brasileiro; Instituições Participativas no Brasil. 
Bibliografia básica 
AVELAR, Lúcia; CINTRA, Antônio Octávio (Org) KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG. Sistema 
político brasileiro: uma introdução. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Unesp, Rio de Janeiro: Konrad-
Adenauer-Stiftung, 2007. 
FIGUEIREDO, A. C. / LIMONGI, F. Executivo e Legislativo na Nova Ordem Constitucional. 2 ed. 
Rio de Janeiro: Editora FGV, 2001. 
NICOLAU, J. Sistemas Eleitorais. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004. 
PALERMO, Vicente. Como se governa o Brasil? O Debate sobre instituições políticas e gestão de 
governo. Revista Dados, v.43, n.3. Rio de Janeiro, 2000. 
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RENNÓ, Lúcio. Reforma política: consensos necessários e improváveis. In: MELO, Carlos Ranulfo; 
SÁEZ, Manuel Alcântara (Orgs). A democracia brasileira: balanços e perspectivas para o 
século 21. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007 
SOUZA, C. Construção e consolidação de instituições democráticas: papel do orçamento 
participativo. São Paulo em Perspectiva, vol.15 no. 4 São Paulo Oct./Dec. 2001.  
Bibliografia complementar: 
BRESSER PEREIRA. L. C. A Reforma do Estado dos Anos 90: Lógica e Mecanismos de Controle. 
Revista Lua Nova no. 45, 1998. 
DINIZ, E. Uma Perspectiva Analítica para a Reforma do Estado. Revista Lua Nova, n. 45, 1998. 
 
Filosofia Moderna – Cod. CFIL0002 – Carga horária: 60h teórica – Pré requisito: FISL0006 
O estudo do pensamento de alguns filósofos que contribuíram através de suas filosofias para as 
ciências sociais, como Kant, Hegel, Nietzsche e Husserl. 
Bibliografia básica: 
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Filosofia da história. 2. ed., reimpressão 2008. Brasília, DF: 
UnB, 2008. 
Kant, Immanuel. Crítica da razão prática. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 294 p. (Coleção 
Clássicos). 
NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. A gaia ciência. São Paulo: Cia das Letras, 2001. 
Bibliografia complementar: 
FIGUEIREDO, Vinicius de. Kant & a crítica da razão pura. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2005. 
GILES, Thomas R. História do existencialismo e da fenomenologia. São Paulo: EPU, 1989. 
SOUZA, Maria Cristina dos Santos de. O sentido da cultura moderna segundo Friedrich 
Nietzsche. São Luís: EDUFMA, 2011. 
 
Teoria Antropológica II – Cod. ANTR0008 – Carga horária: 60h teórica – Pré requisito: ANTR0006 
Estudo da tradição americana de antropologia cultural: Franz Boas, Margareth Mead e Ruth 
Benedict. Problemas do conceito de cultura, sua definição e a supressão do conceito de raça. 
Método comparativo. Cultura e moral. Cultura e psique. Cultura, sexo e temperamento. 
Bibliografia Básica:  
BENEDICT, Ruth.(1946). O Crisântemo e a Espada: padrões da cultura japonesa. 2ª ed. São 
Paulo, Perspectiva, 1997. 
CASTRO, Celso (Org.). Franz Boas. Antropologia Cultural, Rio de Janeiro: Jorge Zahar., 2004. 
MEAD, Margaret [1935]. Sexo e Temperamento. São Paulo: Perspectiva, 1969. 
Bibliografia Complementar:  
BENEDICT, Ruth. [1934]. Padrões de Cultura. Lisboa: Livros do Brasil (Col. ‘Vida e Cultura’, 58), 
2005. 
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 24. ed. Rio de Janeiro: J. Zahar, 
2009. 
 
Teoria Política II – Cod. CPOL0003 – Carga horária: 60h teórica – Pré requisito: CPOL0002 
Estado e Poder no Pensamento de Maquiavel. Hobbes e o Estado Absoluto. O Pensamento Liberal 
em Locke; Origem da Desigualdade e o Contrato Social em Rousseau. 
Bibliografia Básica: 
LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes. 2005  
HOBBES, Thomas. Leviatã, ou, Matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil. São 
Paulo: Nova Cultural, c2000. 
MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. SP: Cultrix, 1994. 
ROUSSEAU, Jean Jacques. Do Contrato Social: princípios do direito político. 2 ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008  
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Bibliografia Complementar: 
CHEVALIER, Jean Jacques. Grandes Obras Políticas: de Maquiavel aos nossos dias. RJ: Agir, 
1995. 
WEFFORT, Francisco Correa. Os Clássicos da Política. Volume 1. São Paulo: Ática, 2006. 
 
Teoria Sociológica II – CSOC0010 – Carga horária: 60h teórica – Pré requisito: CSOC008 
Perspectiva compreensiva; Max Weber e os limites do conhecimento; a construção do objeto 
sociológico; tipificação ideal; ação e relação social; Georg Simmel e a sociedade como interação; 
formas e conteúdo da vida social; formas e sociação e sociabilidade. 
Bibliografia básica: 
SIMMEL, Georg. Questões fundamentais da sociologia: indivíduo e sociedade. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 2006. 
WEBER, Max. A 'objetividade' do conhecimento nas ciências sociais. São Paulo: Ática, 2006. 
112 p (Ensaios comentados.) 
WEBER, Max. Economia e sociedade. 4. ed. Brasília: Editora UnB, 2000 
Bibliografia complementar: 
LALLEMENT, Michel. História das idéias sociológicas. 4.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 2 v 
WEBER, Max. Ensaios de sociologia. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1982. 
WEBER, Max. A ética protestante e o 'espírito' do capitalismo. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2004 
 
3º período 
 
Epistemologia das Ciências Sociais – Cod. CCIS0002 – Carga horária: 60h teóricas – Pré 
requisito: CCIS0001 – Equivalência: CSOC0017 
As formas epistêmicas dos clássicos das ciências sociais e seus desdobramentos: fato social como 
coisa, tipo ideal, materialismo histórico e monadologia sociológica; os fundamentos epistêmicos da 
teoria crítica; ideia de artesanato intelectual; a virada linguística e o estruturalismo; a hermenêutica; 
os desdobramentos pós-estruturalistas; noções de rede, parcialidade e interseccionalidade e seus 
desdobramentos epistemológicos nas ciências sociais. 
Bibliografia básica: 
GEERTZ, Clifford. A interpretacao das culturas. Rio de Janeiro: LCT, 1989 
LATOUR, Bruno. Reagregando o social: uma introdução à teoria do ator-rede . Salvador, BA: 
EDUFBA, Bauru, SP: EDUSC, 2012 
TARDE, Gabriel de. Monadologia e sociologia e outros ensaios. São Paulo: CosacNaify, 2007 
Bibliografia completar:  
BOURDIEU, Pierre; CHAMBOREDON, Jean-claude; PASSERON, Jean-claude. O ofício do 
sociólogo. Petrópolis: Editora Vozes, 2010. 
DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1995 
WEBER, Max. A 'objetividade' do conhecimento nas ciências sociais. São Paulo: Ática, 2006. 
112 p (Ensaios comentados.) 
 
Historiografia e História do Brasil Escravista – Cod. HIST0003 – Carga horária: 60h teórica - – 
Pré requisito: não há (denominação anterior: História do Brasil Escravista) 
História. História e Historiografia Colonial. História e Historiografia Imperial. Sociedades Indígenas e 
escravidão. Sociedades Africanas e escravidão. Economia, política e cultura na sociedade colonial. 
Economia, política e cultura na sociedade imperial. 
Bibliografia básica: 
ALENCASTRO, Luiz Felipe de. "Capítulo 2. Africanos, "“os escravos de Guiné”" em O trato dos 
viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul. São Paulo: Cia das Letras, 2000. 
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PRADO Jr., Caio. Formação do Brasil Contemporâneo: colônia. 23ª ed. São Paulo: Brasiliense, 
1997 [1942]. 
REIS, João José.  Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês em 1835. São Paulo: 
Cia das Letras, 2003. 
Bibliografia complementar: 
PRADO Jr., Caio. Evolução Política do Brasil: colônia e império. São Paulo: Brasiliense, 2007 
[1933]. 
CHALHOUB, Sidney. Artes e ofícios de curar no Brasil: capítulos de história social. Campinas, SP: 
Ed. da UNICAMP, 2003.  
 
Teoria Antropológica III – Cod. ANTR0009 – Carga horária: 60h teórica – Pré requisito: ANTR0008 
Estudo da tradição inglesa de antropologia social: Bronislaw Malinowiski, Alfred Radcliffe-Brown e 
Edward Evans-Pritchard. O problema do campo pesquisa na antropologia e a invenção da 
etnografia moderna. Função e estrutura nas sociedades primitivas.  Trocas econômicas. 
Parentesco, linhagem e descendência. Tempo e espaço. Bruxaria e Magia. Antropologia, direito e 
política. 
Bibliografia Básica: 
EVANS-PRITCHARD, Edward. E. [1937]. Os Nuers. São Paulo, Ed.Perspectiva, 2007. 
EVANS-PRITCHARD, Edward. E. [1937]. Bruxaria, Oráculos e Magia entre os Azande. RJ, Zahar 
Editor, 2005. 
MALINOWSKI, Bronislaw. (1922). Os Argonautas do Pacífico Ocidental. São Paulo, Coleção os 
Pensadores, Ed. Victor Civita, 1984. 
MALINOWSKI, Bronislaw. (1922). Uma teoria científica da cultura. Rio de Janeiro: Zahar, 1962. 
MALINOWSKI, Bronislaw. (1922). A teoria funcional In: DURHAM, Eunice Ribeiro (Org.). 
Malinowski (Antropologia). São Paulo: Ática, 1986. (Coleção Grandes Cientistas Sociais). 
Bibliografia Complementar: 
MALINOWSKI, Bronislaw. (1926) Crime e Costume na Sociedade Selvagem. Brasília, Editora da 
UNB, 2003. 
RADCLIFFE-BROWN, A. R [1952]. Estrutura e Função na Sociedade Primitiva. Petrópolis, Ed. 
Vozes, 1973 
RADCLIFFE-BROWN, A. R. [1952]. “O método comparativo em antropologia social”. In: Radcliffe-
Brown: Antropologia. MELATTI, Julio Cezar Melatti (org.). São Paulo, Ática (Col. ‘Grandes 
Cientistas Sociais’ 3), 1978, p. 43-58. 
 
Teoria Política III – Cod. CPOL0005 – Carga horária: 60h teórica – Pré requisito: CPOL0003 
Formas de Governo e Teoria da Separação de Poderes em Montesquieu; Os Federalistas e o 
Sistema Político Norte-Americano; Igualdade, Liberdade e Democracia no Pensamento de 
Tocqueville; Liberalismo e Democracia em John Stuart Mill; Marx e o Conceito de Bonapartismo. 
Bibliografia Básica: 
MARX, Karl. O dezoito brumário de Luís Bonaparte. 7ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto do partido comunista. 2. ed. São Paulo: M. Claret, 
2000. 
MILL, Stuart. Considerações sobre o governo representativo. Brasília: UnB, 1981. 
MONTESQUIEU, Charles de Secondat. O espirito das leis. 3.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
TOCQUEVILLE, Aléxis. A DEMOCRACIA na América. São Paulo: Martins Fontes, 2004-2005. 
Bibliografia Complementar: 
CHEVALIER, Jean Jacques. Grandes Obras Políticas: de Maquiavel aos nossos dias. RJ: Agir, 
1995. 
WEFFORT, Francisco Correa. Os Clássicos da Política. Volumes 1 e 2. São Paulo: Ática, 2006. 
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Teoria Sociológica III – CSOC0013 – Carga horária: 60h teórica – Pré requisito: CSOC0010 
Karl Marx e os marxismos; Pensamento marxista clássico. Método dialético e materialismo histórico; 
Estrutura social e análise da sociedade capitalista; A teoria de classes e luta de classes; Supra-
estrutura e ideologia; Questões contemporâneas do pensamento marxista. 
Bibliografia básica: 
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã: crítica da mais recente filosofia alemã em 
seus representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes 
profetas : 1845-1846. 1. ed. São Paulo: Boitempo Editorial, 2007. 
MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006-
2009. v. ISBN 8520004679 (v.1). 
MARX, Karl. Manuscritos economico-filosóficos. São Paulo: Boitempo Editorial, 2004. 
Bibliografia complementar: 
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto do partido comunista. 2. ed. São Paulo (SP): M. 
Claret, 2000. 
MARX, Karl. O 18 Brumário de Luis Bonaparte. São Paulo: Boitempo, 2011.  
MARX, Karl. Crítica da filosofia do direito de Hegel: 1843. São Paulo: Boitempo Editorial, 2005 
 
4º período 
Métodos qualitativos e Etnografia – Cod. CCIS0003 – Carga horária: 40h teóricas/ 20h práticas – 
Pré requisito: CCIS0002 – Equivalência: CSOC0015 
A lógica da pesquisa qualitativa, limites e possibilidades; Documentação de dados qualitativos; Som, 
imagem e texto; Análise de conteúdo, de discurso e de narrativas; Tipos de entrevista; O método 
etnográfico; Etnografias clássicas e contemporâneas.  
Bibliografia básica 
ANGROSINO, Michael. Etnografia e observação participante. Porto Alegre: Bookman, 2009 
BAUER, Martin W. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. 10. ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2012 
EVANS-PRITCHARD, Edward E. Os Nuer: uma descrição do modo de subsistência e das 
instituições políticas de um povo nilota. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1999 
FLICK, Uwe; COSTA, Joice Elias (Tradutora). Introdução à pesquisa qualitativa. 3. ed. Porto 
Alegre: ArtMed, 2009 
Bibliografia complementar 
SANTOS, Hermílio; VÖLTER, Bettina; WELLER, Wivian (orgs). Dossiê Narrativas – Teorias e 
Métodos. Civitas. Porto Alegre, v. 14, n. 2. 2014 disponível em 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/issue/view/832 
 
Historiografia e História do Brasil Contemporâneo – Cod. HIST0005 – Carga horária 60h 
teóricas – Pré requisito: não há – Equivalência: CSOC0014  
História e Historiografia Republicana. Abolição. Proclamação da República. Imigração. Primeira 
República. Era Vargas. Governo Juscelino Kubitschek. Ditadura Militar. Movimentos Sociais no 
Brasil no século XX. Movimentos Culturais no Brasil no século XX. 
Bibliografia básica: 
MENDONÇA, Sonia Regina de. Estado e economia no Brasil: opções de desenvolvimento. Rio de 
Janeiro: Graal, 1985. 
MENDONÇA, Sonia Regina de. O ruralismo brasileiro (1888-1931). São Paulo: Hucitec, 1997. 
MATTOS, Marcelo Badaró. O sindicalismo brasileiro após 1930. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2003. 
Bibliografia complementar: 
CARVALHO, José Murilo de. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a Republica que não foi. 3.ed. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 
MENDONÇA, Sonia Regina de. Agronomia e poder no Brasil. Rio de Janeiro: Vicio de leitura, 1998. 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/issue/view/832
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Teoria Antropológica IV – Cod. ANTR0010 – Carga horária: 60h teórica – Pré requisito: 
ANTR0009 
Estudo da tradição francesa de antropologia: Émile Durkheim, Marcel Mauss e Claude Lévi-Strauss. 
O problema da antropologia do conhecimento.  Magia, religião e ciência. Dádiva e reciprocidade. 
Técnicas corporais. Noção de pessoa. O método estruturalista. As estruturas do Parentesco. 
Mitologia.  Análise estrutural do pensamento humano.  
Bibliografia básica: 
DURKHEIM, Émile. As formas elementares da vida religiosa, trad. Joaquim Pereira Neto, São 
Paulo, Paulus. 1989 [1912] 
LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia estrutural, trad. Beatriz Perrone-Moisés, São Paulo, Cosac 
Naify, 2008 [1957] 
LÉVI-STRAUSS, Claude. O pensamento selvagem, trad. Tânia Pellegrini, Campinas, Papirus. 
1989 [1962] 
MAUSS, Marcel. Sociologia e antropologia, trad. Paulo Neves, São Paulo, Cosac Naify. 2003 
[1950] 
Bibliografia complementar: 
DURKHEIM, Émile & MAUSS, Marcel, 1984 [1903] “Algumas formas primitivas de classificação: 
Contribuição para o estudo das representações coletivas”, in: Rodrigues, José Albertino [org.], 
Durkheim (Col. Grandes Cientistas Sociais), São Paulo, Ática, p. 183-203. 
LÉVI-STRAUSS, Claude. As estruturas elementares do parentesco, trad. Mariano Ferreira, 
Petrópolis, Vozes. 1982 [1949] 
LÉVY-BRUHL, Lucien. A mentalidade primitiva, trad. Ivo Storniolo, São Paulo, Paulus. 2008 
[1922] 
 
Teoria Política IV – Cod. CPOL0007 – Carga horária: 60h teóricas – Pré requisito: CPOL0005 
Estado, Partido e Dominação em Weber; O Estado e a Revolução em Lênin; Intelectuais, Partido e 
Hegemonia em Gramsci; Mosca e a Teoria das Elites, Pareto e a Circulação das Elites; Michels e a 
Lei de Ferro da Oligarquia. 
Bibliografia Básica: 
LENIN, V. I. O Estado e a Revolução. São Paulo: Instituto José Luis e Rosa Sundermann, 2005. 
SOUZA, Amaury de (Org). Sociologia política: Karl Max, Max Weber, Gaetano Mosca, Vilfredo 
Pareto, Robert Michels. Rio de janeiro: Zahar editores, 1966. 
GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. Vol.3 
Bibliografia complementar 
MORAES, Dênis de. Comunicação, hegemonia e contra-hegemonia: a contribuição teórica de 
Gramsci. Revista Debates, Porto Alegre , v.4, n.1, p.54-77, jan.- jun./2010. 
 
Teoria Sociológica IV – CSOC0020 – Carga horária: 60h teórica – Pré requisito: CSOC0013 
Escolas sociológicas do século XX: Funcionalismo; Escola de Chicago; Etnomedologia; Escola de 
base Fenomenológica; Interacionismo Simbólico. 
Bibliografia básica: 
GOFFMAN, Erving. A representação do eu na vida cotidiana. 16. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009 
PARSONS, Talcott. A estrutura da ação social: um estudo de teoria social com especial referência 
a um grupo de autores europeus recentes : volume 2 : Weber. Petrópolis: Vozes, 2010 
SCHUTZ, Alfred. Sobre fenomenologia e relações sociais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 
Bibliografia complementar: 
WHYTE, William Foote, 1914-2001. Sociedade de esquina = Street corner society: a estrutura 
social de uma área urbana pobre e degradada. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005. 
Bibliografia complementar: 
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CAILLÉ, Alain. O estado atual da sociologia: algumas observações face ao próximo Congresso 
ALAS (Associação Latino Americana de Sociologia). Estudos de Sociologia, Recife, v.16,n.2, 
pag.45-56, jul./dez.2011 
 
5º período 
 
Métodos Quantitativos e Interpretação Estatística – CCIS0004 – Carga horária: 40h teóricas/ 
20h prática – Pré requisito: CCIS0003 
A lógica da pesquisa quantitativa; Leitura e interpretação de análises estatísticas; Tipos de 
amostragem e cálculo; Moda, média, mediana e normal; Erro, desvio padrão e variância; 
Correlação; Introdução ao SPSS. 
Bibliografia básica: 
BISQUERRA, Rafael; SARRIERA, Jorge Castellá; MARTÍNEZ, Francesc. Introdução à estatística: 
um enfoque informático com o pacote estatístico SPSS. Porto Alegre: Artmed, 2004 
GUIMARÃES, José R. S; JANNUZZI, Paulo de M. IDH, indicadores sintéticos e suas aplicações em 
políticas públicas. Uma análise crítica. R. B. Estudos Urbanos e Regionais, v. 7, n. 1, p. 73-90, 
2005 disponível em: 
http://unuhospedagem.com.br/revista/rbeur/index.php/rbeur/article/view/136/120 
RIBEIRO JÚNIOR, José Ivo. Análises estatísticas no Excel: guia prático. Viçosa, MG: Ed. da 
UFV, 2004. 
Bibliografia complementar: 
BAHIA. Secretaria do Planejamento. Superintedência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. 
Bahia em números 2010. Salvador: SEI, 2011. v.10, 
FARIAS, Alfredo Alves de; SOARES, José Francisco; CÉSAR, Cibele Comini. Introdução à 
estatística. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, c2003 
 
Metodologia de Projetos de Intervenção Social – Cod. CCIS0005 – Carga horária: 30h teóricas/ 
30h práticas – Pré requisito: CCIS0002 – Equivalência: COSC0022 
Produção de diagnósticos locais e planejamento estratégico. Técnica e elaboração de projetos de 
intervenção social. Avaliação e monitoramento de políticas sociais. 
Bibliografia básica: 
MINAYO, Maria Cecília de Souza. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: 
Vozes, 2004. 
BEHRING, Elaine Rossetti. Política Social no capitalismo tardio. 2. Ed. São Paulo: Cortez, 2002.  
THIOLLENT, M. Metodologia da Pesquisa-Ação. São Paulo: Cortez, 2005. 
Bibliografia complementar: 
LAVILLE, Christian; DIONNE, Jean. A construção do saber: manual de metodologia de 
pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre: Editora UFMG, 1999.  
PEDRINI, Dalila Maria; ADAMS, Telmo; SILVA, Vini Rabassa da (Org). Controle social de 
políticas públicas: caminhos, descobertas e desafios. São Paulo: Paulus, 2007.  
 
 
Pensamento Antropológico no Brasil – Cod. ANTRxxx – Carga horária: 60h teóricas – Pré 
requisito: ANTR0010 – Equivalência: ANTR0007 
Precursores da antropologia no Brasil. A “questão” da miscigenação e a composição racial 
brasileira. As preocupações com a “formação da nação”; reflexões sobre a identidade nacional. 
Objetos de estudo privilegiados pela Antropologia no Brasil. 
Bibliografia Básica:  
MELATTI, Julio César. 1984. “A antropologia no Brasil: um roteiro”. In Boletim Informativo e 
bibliografico de Ciências Sociais – BIB, 17. 

http://unuhospedagem.com.br/revista/rbeur/index.php/rbeur/article/view/136/120
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FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala: formação da familia brasileira sob o regime da 
economia patriarcal. 49. ed. São Paulo: Global Editora e distribuidora ltda, 2006.  
OLIVEIRA, Roberto Cardoso. “O que é isso que chamamos de antropologia brasileira?” Anuário 
Antropológico, 85: 227-246. 
PEIRANO, Marisa. 1980. Uma antropologia no Plural: três experiências contemporâneas. 
Brasília: UNB. 
VELHO, Otávio. 1980. “Antropologia para sueco ver”, Dados. Revista de Ciências Sociais, 23 (1): 
19-91. 
Bibliografia Complementar:  
CORREA, Mariza. 1987. História da Antropologia no Brasil (1930-1960). São Paulo: Vértice. 
FERNANDES, Florestan. 1963. A Organização Social dos Tupinambá. São Paulo: Difusão 
Européia do Livro.  
GALVÃO, Eduardo. 1955. Santos e Visagens: Um estudo da vida religiosa em Itá; Amazonas. 
São Paulo: Companhia Editora Nacional.  
MICELI, Sergio (org.) 1999. O que ler na Ciência Social brasileira (1970- 1995). v. 1: 
Antropologia. São Paulo: Sumaré/ Anpocs; Brasília: Capes. 
SCHWARCZ, Lilia. 1993. O espetáculo das raças. São Paulo: Companhia das Letras. 
 
Pensamento Político no Brasil – Cod. CPOLxxxx – Carga horária: 60h teóricas – Pré 
requisito:CPOL0007  
Origem das reflexões sobre Estado e poder no Brasil. A construção do Estado nacional. Elites e 
oligarquia. Atores políticos e conflitos. Instituições políticas brasileiras. Questões políticas no Brasil 
contemporâneo. 
Bibliografia básica: 
BARBOSA, Rui. Pensamento e Ação de Rui Barbosa. Brasília, 1999. 
BASTOS, Tavares. A Província – Estudo sobre a Descentralização no Brasil. RJ: B.L. Garnier, 
1870. 
FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder: formação do patronato político brasileiro. SP: Globo, 
2001. 
IANNI, Octávio. A Formação do Estado Populista na América Latina. RJ: Civilização Brasileira, 
1975. 
JAGUARIBE, Hélio. Desenvolvimento Político. SP: Perspectiva, 1975. 
LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto: O município e o regime representativo no 
Brasil. RJ: Nova Fronteira, 1997. 
SANTOS, Wanderley Guilherme dos. O Ex-Leviatã Brasileiro. RJ: Civilização Brasileira, 2006. 
URUGUAI, Visconde. Ensaio Sobre o Direito Administrativo. SP: Ed. 34, 2002. 
VIANNA, Francisco de Oliveira. Instituições Políticas Brasileiras. BH: Itatiaia / SP: Edusp, 
volumes I e II, 1987. 
WEFFORT, Francisco C. Por que Democracia? SP: Brasiliense, 1986. 
Bibliografia Complementar: 
FERREIRA, Gabriela Nunes. Centralização e Descentralização no Império: o debate entre 
Tavares Bastos e visconde de Uruguai. Ed. 34, 1999. 
BRANDÃO, Gildo Marçal. Linhagens do Pensamento Político Brasileiro. SP: Hucitec, 2007. 
WEFFORT, Francisco C. Formação do Pensamento Político Brasileiro: ideias e personagens, 
SP: Ática, 2006. 
 

Pensamento Sociológico no Brasil – Cod. CSOCxxxx – Carga horária: 60h teóricas – Pré 
requisito: CSCO0020 – Equivalência: CPOL0004 
Percepções sobre a formação do pensamento sociológico no Brasil a partir do final do século XIX. A 
sociedade brasileira como objeto de estudo: autores e interpretações. Diálogos com as matrizes 
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estrangeiras. Cultura e identidade nacional. Tradição e modernidade. Desenvolvimento e 
dependência. A sociologia no Brasil pós-64. 
Bibliografia básica: 
FERNANDES, Florestan. A Revolução Burguesa no Brasil. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987. 
FREYRE, Gilberto. Casa-grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime da 
economia patriarcal. São Paulo: Global, 2003 
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
PRADO JR., Caio. Formação do Brasil contemporâneo: colônia. São Paulo: Brasiliense, 1969. 
Bibliografia complementar: 
FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. São Paulo: 
Globo, 2000. 
FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes. 5. ed. São Paulo: 
Globo, 2008. 
 
6º período 
Projeto de Monografia – CCISxxxx – Carga horária: 30h teóricas/ 30h práticas – Pré requisitos: 
CCIS0004 e CCIS0005 – Equivalência: ANTR0012 ou CPOL0008 ou CSOC0029 ou CSOC0090 
Estrutura de projeto de pesquisa; tema, problemática e questão de partida; revisão bibliográfica e 
referencial teórico. Elaboração de um pré projeto para TCC. Estabelecimento da relação com 
orientador. 
Bibliografia básica: 
ANDRADE, Maria Margarida de. Redação científica: elaboração do TCC passo a passo. São 
Paulo: Factash, 2007 
MINAYO, Maria Cecília; SANCHES, Odécio. Quantitativo-qualitativo: oposição ou 
complementariedade. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 9, n. 3, p. 239-262, 1993 
disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csp/v9n3/02.pdf 
QUIVY, Raymond; CAMPENHOUDT, Luc Van. Manual de investigação em ciências sociais. 
Lisboa: Gradiva, 2003 
Bibliografia complementar: 
ORTIZ, Renato. As ciências sociais e a diversidade dos sotaques. Rev. bras. Ci. Soc. [online]. 
2012, vol.27, n.78, pp. 7-24. ISSN 0102-6909. http://dx.doi.org/10.1590/S0102-69092012000100001 
 
Teoria Antropológica V – Cod. ANTRxxxx – Carga horária: 60h teóricas – Pré requisito: 
ANTR0010 
Estudo das reações ao estruturalismo da segunda metade do século XX. Debate da antropologia 
britânica a respeito da ação e dos rituais; Política, individualismo e simbolismo da antropologia 
francesa. As principais problemáticas suscitadas pela antropologia interpretativa e hermenêutica 
norte-americana. Estrutura e ritual. Antropologia e história. Objetividade e relativismo cultural. 
Estrutura e ação.   
Bibliografia Básica:  
GEERTZ, C. A Interpretação das Culturas. RJ. LTC Editora, 1989.  
SAHLINS, Marshall. Metáforas Históricas e Realidades Míticas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 2008.  
CLIFFORD, James. A experiência etnográfica: Antropologia e literatura no século XX. RJ. 
Editora UFRJ, 1998.  
DUMONT, L.. Homo Hierarchicus: O Sistema das Castas e suas Implicações. São Paulo: EDUSP, 
1997. 
Bibliografia Complementar:  
GEERTZ, Cliffort. O Saber Local. RJ. Editora Vozes, 1998.  
GEERTZ, C. Nova Luz sobre a antropologia. RJ. Zahar, 2001. 
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SAHLINS, Marshall. Cultura e razão prática. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 
SAHLINS, Marshall. Ilhas de História. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999. 
TURNER, Victor. O Processo Ritual. Petrópolis: Editora Vozes, 1974. 
 
Teoria Sociológica V – Cod. CSOCxxxx – Carga horária: 60h teóricas – Pré requisito:CSOC0020 
Escolas sociológicas do século XX e XXI; Estrutura e ação social na teoria sociológica. Novas 
perspectivas de compreensão da mudança social; Poder e conflito. 
Bibliografia básica: 
BOURDIEU, Pierre. Razões práticas: sobre a teoria da ação. 10. ed. Campinas: Papirus, 2010 
ELIAS, Norbert. Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das relações de poder a apartir de 
uma pequena comunidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000 
GIDDENS, Anthony. A constituição da sociedade. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009 
Bibliografia complementar: 
FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004 
 
Teoria Política V – CPOLXXXX – Carga horária: 60h teóricas – Pré requisito: CPOL0007  
O Elitismo de Schumpeter. O Pluralismo de Robert Dahl. Democracia Participativa em Carole 
Pateman. A Democracia Deliberativa em Habermas. 
Bibliografia Básica: 
DAHL, Robert A. Poliarquia: participação e oposição. São Paulo: Edusp, 2012. 
DAHL, Robert A. A Democracia e seus críticos. São Paulo: WMF Martins fontes, 2012.  
HABERMAS, J. Direito e democracia: entre facticidade e validade, RJ: Tempo Brasileiro, 1997, 
v. 2, p. 9 -56. 
PATEMAN, Carole. Participação e teoria democrática. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 
SCHUMPETER, J. Capitalismo, socialismo e democracia. RJ, Zahar, 1984. p. 293- 376. 
Bibliografia complementar 
COHEN, Joshua. Deliberação e legitimidade democrática. In: MARQUES, Ângela Cristina. S. (Org). 
A deliberação pública e suas dimensões sociais, políticas e comunicativas. Belo Horizonte: 
Autêntica editora, 2009. 
 
7º período 
Seminário de TCC I – CCISxxxx – Carga horária: 60h práticas – Pré requisto: [Projeto de 
Monografia] e 62% da carga horária – Equivalência: CSOC0049 
Encontros quinzenais para apresentação e discussão dos projetos de TCC: apresentação da versão 
final do projeto; revisão bibliográfica; marco teórico; metodologia. Redação do primeiro sumário do 
TCC com resumos dos capítulos. 
 
8º período 
Seminário de TCC II CCISxxxx – Carga horária: 60h práticas – Pré requisto: [Seminário de TCC I] e 
80% da carga horária – Equivalência: CSOC0050 
Encontros quinzenais para apresentação e discussão dos projetos de TCC: apresentação da 
metodologia de produção de dados; andamento do trabalho de campo e/ou documental; métodos de 
análise. Redação do TCC e defesa pública. 
 
Disciplinas optativas 
 
Antropologia da Educação – ANTRxxxx - Carga horária: 60h teóricas – Pré requisito: não há – 
Código anterior: CSOC0087) 
Introdução às leituras e vertentes contemporâneas da Antropologia da educação/ antropologia 
educacional/ pedagógica. Releituras de aporte socioantropológico da escola enquanto instituição; 
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Estudo sobre o conceito de educação, diversidade e cultura, na perspectiva antropológica. 
Perspectivas plurais sobre a escola; culturas escolares; processos de ensino-aprendizagem; 
educação, infância e velhice; educação inter/transcultural; ensino de antropologia. 
Bibliografia básica: 
ANDRÉ, Marli Eliza D. A. de. Etnografia da prática escolar; Campinas, SP., Ed. Papirus, 16 ed., 
(1995) 2009. 
BOURDIEU, Pierre. “Sistemas de ensino e sistemas de pensamento”. In _______. A economia das 
trocas simbólicas. SP: Perspectiva, 2005, PP.203-230. 
CANDAU, Vera Maria; RUSSO, Kelly. “Interculturalidade e educação na América Latina: uma 
construção plural, original e complexa”. In CANDAU, Vera Maria (Org.). Diferenças culturais e 
educação – construindo caminhos. RJ: 7 Letras, 2011.    
COHN, Clarice (2000): “Crescendo como um Xikrin: uma análise da infância e do desenvolvimento 
infantil entre os Kayapó-Xikrin do Bacajá” In Revista de Antropologia, vol.43, nº 2, p.195-232. 
GUSMÃO, Neusa (1997): “Antropologia e educação: origens de um diálogo”. Cadernos Cedes, ano 
XVIII, nº 43, p.8-25. 
________. “Antropologia, estudos culturais e educação: desafios da modernidade”. Pró-posições, 
v. 9, n. 03 (57) – set./dez/, 2008.   
LOPES DA SILVA, Aracy e GRUPIONI (orgs). 1999. A Temática Indígena na Escola: novos 
subsídios para professores de 1º e 2º graus. Brasília: MEC: MARI: UNESCO. 
MONTEIRO, Eliana. “Etnografia, culturas escolares e antropologia crítica”. Revista Interlegere, 
Educação e Sociedade, pp.218-233, UFRN, 2012. Disponível em 
http://www.cchla.ufrn.br/interlegere/09/pdf/09es13.pdf.    
TASSINARI, Antonella. “Sociedades indígenas: introdução ao tema da diversidade cultural”. In 
SILVA, Aracy Lopes da; GRUPIONI, Luis D. Benzi; A temática indígena na escola: novos 
subsídios para professores de 1 e 2 graus. MEC, MARI, UNESCO, 1995. 
VIEIRA, Ana. VIEIRA, Ricardo (2006). Educação e Trabalho Social na Escola. In 
http://www.apagina.pt/?aba=7&cat=164&doc=1162&mid=2. 
____________. Diversidade cultural e mediação escolar. In: http:// 
www.apagina.pt/?aba=&cat=164&doc=12127&mid=2.   
Bibliografia complementar: 
CARVALHO, Rosângela Tenório. “Escola e diferença cultural: o debate da diferença cultural no 
campo do currículo da educação básica” Em SCOTT, Parry; LEWIS, Liana; QUADROS, Marion 
Teodósio (Orgs.). Gênero, diversidade e desigualdades na educação: interpretações e 
reflexões para a formação docente. Recife, Ed. Universitária, UFPE, 2009. 
VIEIRA, Ricardo. Parte 1 Conceito e Contexto da Antropologia da Educação. A mundialização da 
cultura. Entre a Escola e o Lar: a aprendizagem no lar. Entre a Escola e o Lar: o ensino e a 
aprendizagem na escola. Diversidade Cultural e Mediação Sociopedagógica. In: ________. 
Educação e diversidade cultural – notas de Antropologia da Educação. Porto, Portugal: Edições 
Afrontamento, 2011.  
Wulf, Christoph. Prefácio. Introdução. Parte 2. A mímesis social. Cap. 4. A mímeses na 
educação.Ca. 5. Mímesis, Gesto e Ritual. In: _______. Antropologia da Educação. Campinas, SP: 
Ed. Alínea, 2005.  
 
Antropologia da Religião – ANTR0011 – Carga horária: 60h teóricas – Pré requisito: não há 
Compreender os principais embates teóricos de delimitação e definição de “religião” na antropologia 
desde fins do século XIX. Discutir os conceitos e categorias pertinentes ao fenômeno religioso. 
Apresentar pesquisas etnográficas sobre o campo religioso brasileiro contemporâneo. 
Bibliografia básica:  
DURKHEIM, Emile. 2003. As Formas Elementares da Vida Religiosa. São Paulo: Martins Fontes. 
GEERTZ, Cliford. 1978. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: Zahar Editores. 

http://www.cchla.ufrn.br/interlegere/09/pdf/09es13.pdf
http://www.apagina.pt/?aba=7&cat=164&doc=1162&mid=2
http://www.apagina.pt/?aba=&cat=164&doc=12127&mid=2
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MAUSS, Marcel. Esboço de uma teoria geral da magia. In: Sociologia e antropologia. São Paulo: 
EDUSP, 1974. 
Bibliografia complementar: 
LEACH, Edmund. “Cabelo Mágico”, “Nascimento Virgem” e “Categorias Verbais e Insultos Animais”. 
In LEACH. São Paulo, Ática. 
BOURDIEU, Pierre. Economia das Trocas Simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2007. 
WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Pioneira, 1989. 
 
Antropologia do jogo e do esporte – ANTRXXXX – Carga horária: 60h teóricas – Pré requisito: 

não há 

Teorias do corpo, dos jogos, do esporte. Esporte, mídia e poder. Origens do esporte moderno e do 
futebol brasileiro: classe e raça. Gênero. Identidade nacional e totemismo clubístico.  
Bibliografia Básica:  
RIAL, Carmen. 2003. Futebol e mídia: a retórica televisiva e suas implicações na identidade 
nacional, de gênero e religiosa". Antropolítica . v.14(2): 61–80. 
DA MATTA, Roberto. “Futebol: ópio do povo x drama social” em Novos Estudos do Cebrap n.4. 
FARIA JUNIOR, Alfredo. 1995. “Futebol, Questões de Gênero e CoEducação” Pesquisa de Campo 
UFRJ, 2:17-39. 
Bibliografia Complementar:  
BOURDIEU, Pierre. 1990. “Programa para uma sociologia do esporte”. In: BOURDIEU, Pierre. 
Coisas ditas. São Paulo: Brasiliense, pp: 207-220. 
CAILLOIS, Roger. 1990. Os jogos e os homens. Lisboa: Cotovia.  
HUIZINGA, Johan. 1999. Homo ludens: o jogo como elemento da cultura. São Paulo: 
Perspectiva. 
MAUSS, Marcel. 1974. “As técnicas corporais”. In Mauss, Marcel. Sociologia e Antropologia, vol. 
II. São Paulo: Edusp. 
 
Antropologia no Nordeste Indígena Contemporâneo – CSOC0057 – Carga horária: 60h teóricas 
– Pré requisito: não há 
Atualidade da questão indígena no Nordeste, na perspectiva antropológica. Contextualização teórica 
do estudo sobre os povos indígenas na região. Etno-história e processos de etnogênese e 
etnicidade destas populações, tendo a questão cultural como ponte para pensar tais processos. 
Bibliografia Básica:  
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 24. ed. Rio de Janeiro: J. Zahar, 
2009. 
RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil 
moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
OLIVEIRA, João Pacheco de. 1999. A Viagem da Volta: Etnicidade, Política e Reelaboração 
Cultural no Nordeste Indígena. Rio de Janeiro: Contra Capa. 
Bibliografia complementar: 
OLIVEIRA, João Pacheco de. 1999. Ensaios em Antropologia Histórica. Rio de Janeiro: Editora 
UFRJ. 
RAMOS Alcida. 1990. A Retórica do Indigenismo. Série Antropologia Nº 94, Brasília: 
Departamento de Antropologia UnB. 
 
Antropologia, Política e as Formas de Governo – Cod. CSOC0089 – Carga horária: 60h teóricas 
– Pré requisito: não há 
Bibliografia básica: 
ARENDT, Hannah. A condicao humana. 11. ed. rev. Rio de Janeiro: Forense Universitaria, 2010. 
ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. 7. ed. São Paulo: Perspectiva, 2011 



Página 33 de 56  

FOUCAULT, Michel. A hermenêutica do sujeito. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010 
Bibliografia complementar: 
 
Antropologia Urbana – ANTRxxxx – Carga horária: 60h teóricas – Pré requisito: não há 
O fenômeno urbano. Organização social e espaço. Territórios e territorialidade. Apropriações e 
intervenção no espaço.  
Bibliografia Básica:  
MAGNANI, José Guilherme Cantor. 2002. ‘De perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana.’ 
RBCS 17(49): 11-29. 
DURHAM, E. R. A pesquisa antropológica com populações urbanas: problemas e perspectivas. In 
CARDOSO, R. C. L. (Org.). A aventura antropológica: teoria e pesquisa. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, p.17- 37, 1986. 
MAGNANI, José Guilherme e TORRES, Lílian De Lucca (Orgs.). 1996. Na Metrópole. Textos de 
Antropologia Urbana. São Paulo: EDUSP.  
Bibliografia Complementar:  
FOOT-WHITE, William. 2005. Sociedade de Esquina: A Estrutura Social de uma Área Urbana Pobre 
e Degradada. Rio de Janeiro: Zahar. 
VELHO, Gilberto. 1999. Individualismo e Cultura: Notas para uma Antropologia da Sociedade 
Contemporânea. Rio de Janeiro: Zahar.  
VELHO, Otávio (org.). 1979. O Fenômeno Urbano. Rio de Janeiro: Zahar.  
MAGNANI, José Guilherme. 1984. Festa no Pedaço. Cultura Popular e Lazer na Cidade. São Paulo: 
Editora Brasiliense.  
DA MATTA, Roberto. 1987. A Casa e a Rua: Espaço, Cidadania, Mulher e Morte no Brasil. Rio de 
Janeiro: Guanabara. 
 
Articulando gênero, raça e classe – CSOC0045 – Carga horária: 60h teóricas – Pré requisito: não 
há 
Gênero, raça e classe: entrecruzamento analítico. Crítica epistemológica e política do modelo 
analítico tradicional das ciências sociais. Percepção universalista da realidade social. Universalidade 
do conceito de homem no contexto iluminista. Universalização da experiência do homem branco 
europeu. Minorias. Compreensão das relações raciais e de gênero. A experiência da pobreza. 
Desigualdades sociais. Problemas analíticos e políticos. Caráter relacional da formação das 
subjetividades e identidades sociais no mundo contemporâneo. 
Bibliografia básica: 
FERNANDES, Florestan. A Integração do Negro na Sociedade de Classes. V 1. São Paulo: 
Editora Globo,2008 
MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil: Identidade Nacional versus 
Identidade Negra. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.  
Bibliografia complementar: 
D’ADESKY, Jackes. Racismos e Anti-Racismos no Brasil: Pluralismo Étnico e 
Multiculturalismo. Rio de Janeiro: Pallas, 2009.  
FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mucambos. Rio de Janeiro: Record, 1996.  
 
Aspectos Sócio Antropológicos do Uso de Substâncias Psicoativas – ANTR0004 – Carga 
horária: 60h teóricas – Pré requisito: não há 
Os diversos aspectos sócio-antropológicos relacionados à questão das drogas. Contextualização 
dos diferentes usos de SPA; Implicações sócio-culturais das políticas que visam a normatização ou 
a erradicação de diferentes modalidades de consumo de certos psicoativos. 
Bibliografia Básica: 
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: Nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1984  
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SANTOS, Josenaide Engracia dos; BARRETO, Alexandre Franca; SILVA, Mary Gomes da (Org.). 
Saúde e drogas: por uma integralidade do cuidado ao usuário de susbtâncias psicoativas. 
Recife: UFPE, 2012.  
Bibliografia Complementar: 
MAGALHÃES, Raul Francisco. Crítica da razão ébria: reflexões sobre drogas e a ação imoral. 
São Paulo: Annablume, 1994.  
 
Comunicação em Educação – LIBRAS – CSCO0048 – Carga horária: 60h teóricas – Pré requisito: 
não há 
Aspectos históricos e sócio-antropológicos da educação de pessoas surdas. A inclusão escolar 
como princípio de garantia dos direitos lingüísticos e de acessibilidade dos alunos surdos. 
Conhecimentos específicos da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS em seus aspectos lingüísticos. 
Estudos lexicais e variação lingüística. Contextos triviais de comunicação em LIBRAS. 
Bibliografia Básica: 
BRASIL, Lei nº 10.436 de 24 de abril de 2002. Disponível em: 
http://www.mec.gov.br/legis/pdf/lei10436.pdf 
CAPOVILLA, Fernando Cesar; RAPHAEL, Walkiria Duarte. Dicionário enciclopédico ilustrado 
trilíngüe da Língua de Sinais Brasileira. 3. ed. Sao Paulo: EDUSP, 2006 2.v 
 FELIPE, T.A. Libras em contexto: curso básico, livro do estudante cursista. Brasília: Programa 
Nacional de Apoio à Educação dos Surdos, MEC; SEESP, 2001. Disponível em: 
http://librasemcontexto.org/Livro_Estudante/Livro_Estudante_2007.pdf 
Bibliografia Complementar:  
QUADROS, R. M. Estudos Surdos I, II, III e IV. Série Pesquisas. Petrópolis: Arara Azul, 2008. 
Disponível em: http://editora-arara-azul.com.br/estudos3.pdf 
SOFIATO, Cássia Geciauskas; REILY, Lucia. Justaposições:. o primeiro dicionario brasileiro de 
língua de sinais e a obra francesa que serviu de matriz. Revista Brasileira de Educação Especial, 
Marília , v. 18, n. 4, p. 569-586, out./dez. 2012. 
 
Culturas afro-brasileiras e indígenas – CSOC0069 – Carga horária: 60h teóricas – Pré requisito: 
não há 
O conceito de cultura e suas aplicações aos estudos étnicos no Brasil; Cultura Negra e Identidade; 
Etnias e culturas indígenas no Brasil; Identidade Nacional e Identidades Culturais; Família, Religião 
e Moralidades Indígenas e Negras; Movimentos Sociais, Estado e Políticas de Identidade. 
Bibliografia Básica: 
ANDRE, Marli Elisa. (org).  Pedagogia das diferenças na sala de aula. São Paulo: Papirus, 2012. 
LOPES, Nei Fernandes. História e cultura africana e afro-brasileira. São Paulo: Barsa Planeta, 
2008. 
MOREIRA, Antonio Flavio Barbosa (Org). Multiculturalismo: diferenças culturais e práticas 
pedagógicas. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.  
Bibliografia Complementar: 
CANDAU, Vera Maria (Org). Didática Crítica Intercultural: aproximações. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2012. 
OLIVEIRA FILHO, João Pacheco de (Org.) A viagem da volta: etinicidade, política e reelaboração 
no Nordeste Indígena. 2. ed. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2004 
 
Direitos Humanos e Multiculturalismo – CSOC0070 – Carga horária: 60h teóricas – Pré requisito: 
não há 
Ementa: Delimitação e críticas ao conceito de multiculturalismo; O Debate sobre Multiculturalismo 
na Democracia Contemporânea; Teoria Democrática e Multiculturalismo; Direitos Humanos e 

http://librasemcontexto.org/Livro_Estudante/Livro_Estudante_2007.pdf
http://editora-arara-azul.com.br/estudos3.pdf
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Democracia Contemporânea; Debate sobre Redistribuição e Reconhecimento; Movimentos Sociais, 
Estado e a luta por Direitos Humanos. 
Bibliografia Básica: 
ANDRE, Marli Elisa. (org).  Pedagogia das diferenças na sala de aula. São Paulo: Papirus, 2012. 
CANDAU, Vera Maria (Org). Didática Crítica Intercultural: aproximações. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2012. 
MOREIRA, Antonio Flavio Barbosa (Org). Multiculturalismo: diferenças culturais e práticas 
pedagógicas. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 
Bibliografia Complementar: 
ADESKY, Jacques d'. Pluralismo étnico e multiculturalismo: racismos e anti-racismos no Brasil. 
Rio de Janeiro, RJ: Pallas, 2009. 
TEIXEIRA, Cíntia Maria. Gênero e diversidade: formação de educadores. Ouro Preto, MG: 
Universidade Federal de Ouro Preto, 2010. 
 
Educação Ambiental – CSOC0080 – Carga horária: 60h teóricas – Pré requisito: não há 
Conceito de Educação Ambiental. Desenvolvimento e Políticas de Educação Ambiental no Brasil e 
no mundo. Educação Ambiental Formal e Informal. A Educação Ambiental nas escolas. A 
interdisciplinaridade na Educação Ambiental: Holísmo e Complexidade. Conceitos de 
Desenvolvimento Sustentável e Ecodesenvolvimento. 
Bibliografia Básica: 
CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico. 6. 
ed. São Paulo: Cortez, 2012. 
MELLO, Soraia Silva de; TRAJBER, Rachel (Coord.) Vamos cuidar do Brasil: Conceitos e 
práticas em educação ambiental na escola. Brasília: UNESCO, 2007 
RODRIGUES, Sérgio Cláudio da Costa; SANTANA, Valéria Nichetti; BERNABÉ, Vera Lúcia (Org.) 
Educação, ambiente e sociedade: novas idéias e práticas em debates. Vitória: CST - 
Companhia Siderúrgica de Tubarão, 2007.  
Bibliografia Complementar: 
BRANQUINHO, Fátima; FELZENSZWALB, Israel (Org.). Meio ambiente: experiências em 
pesquisa multidisciplinar e formação de pesquisadores. Rio de Janeiro, RJ: FAPERJ, 2007. 
CARVALHO, Isabel Cristina de Moura; GRUN, Mauro; TRAJBER, Rachel (Org). Pensar o 
ambiente: bases filosóficas para a educação ambiental. Brasília: MEC: Unesco, 2009. 
 
Estatística aplicada às ciências Sociais – CSOC0047 – Carga horária: 60h teóricas – Pré 
requisito: não há 
Apresentação de técnicas de inferência estatística. Aplicação das ferramentas de inferência 
estatística na pesquisa em Ciências Sociais. 
Bibliografia básica: 
BISQUERRA, Rafael; SARRIERA, Jorge Castellá; MARTÍNEZ, Francesc. Introdução à estatística: 
um enfoque informático com o pacote estatístico SPSS. Porto Alegre: Artmed, 2004 
GUIMARÃES, José R. S; JANNUZZI, Paulo de M. IDH, indicadores sintéticos e suas aplicações em 
políticas públicas. Uma análise crítica. R. B. Estudos Urbanos e Regionais, v. 7, n. 1, p. 73-90, 
2005 disponível em: 
http://unuhospedagem.com.br/revista/rbeur/index.php/rbeur/article/view/136/120 
 

 

Estruturalismo e literatura – CSOC0088 – Carga horária: 60h teóricas – Pré requisito: não há 
Transformações na linguística a partir de Ferdinand Saussure. Análise estrutural e análise literária. 
Relações entre linguística e antropologia. Textos literários e o método estrutural.  
Bibliografia básica:  

http://unuhospedagem.com.br/revista/rbeur/index.php/rbeur/article/view/136/120


Página 36 de 56  

LÉVI-STRAUSS, Claude. 1993. “A estrutura e a forma: Reflexões sobre uma obra de Vladimir 
Propp” [1960], in: Antropologia estrutural dois, trad. Lúcia Pessoa da Silveira, Rio de Janeiro, 
Tempo Brasileiro, 4ª ed., p. 121-151. 
LÉVI-STRAUSS, Claude. 2008. “A análise estrutural em linguística e antropologia” [1945], in: 
Antropologia estrutural, trad. Beatriz Perrone-Moisés, São Paulo, Cosac Naify, p. 43-65. 
LÉVI-STRAUSS, Claude. 1968. “O triângulo culinário”, in: CORDIER, Stéphane [org.]. Lévi-
Strauss, São Paulo, L’Arc Documentos, p. 24-35. 
Bibliografia complementar: 
PEIRCE, Charles Sanders. 2005. Semiótica. São Paulo: Perspectiva.  
SAPIR, Edward. A linguagem: introdução ao estudo da fala. São Paulo: Perspectiva, 1980. 
SAUSSURE, Ferdinand de. 1975. Curso de Linguistica geral. 7.ed. - São Paulo: Cultrix, 
GOTLIB, Nádia Battella. 2006 [1990]. Teoria do conto, São Paulo, Ática, 11ª ed. 
BARTHES, Roland. 2011 [1966]. “Introdução à análise estrutural da narrativa”, in: BARTHES, 
Roland et al., Análise estrutural da narrativa, Petrópolis, Rio de Janeiro, Vozes, 7ª ed., p. 19-62. 
 

Estudos do Parentesco – ANTRxxx  – Carga horária: 60h teóricas – Pré requisito: não há 
Sistemas terminológicos, regras de filiação, aliança e residência. Herança e onomástica. Debates 
contemporâneos sobre a temática. Teorias sobre parentesco e casamento. Parentesco, família, 
filiação, reprodução e sexualidade. 
Bibliografia Básica:  
CORREA, Mariza. 1983. Morte em Família: Representações Jurídicas de Papéis Sexuais. Rio 
de Janeiro: Graal. 
LÉVI-STRASS, Claude. 2003. As Estruturas Elementares do Parentesco. Petrópolis-RJ: Editora 
Vozes. 
BUTLER, Judith. 2003. “O parentesco é sempre tido como heterossexual?”. Cadernos Pagu, 21: 
219-260. 
AUGÉ, Marc. 1978. Os Domínios do Parentesco (filiação, aliança matrimonial, residência). Lisboa: 
Edições 70. 
Bibliografia Complementar:  
ALMEIDA, Mauro W. Barbosa, 2007. Nota sobre a Resenha das Estruturas Elementares do 
Parentesco por Simone de Beauvoir. Campos 8(1): 191-193. 
HÉRITIER, Françoise. “Homem/Mulher”; “Masculino/feminino”. Enciclopédia Einaudi. Parentesco. 
Vol. 20. Imprensa Nacional/Casa da Moeda. p: 11-26. 
HÉRITIER, Françoise. 1989. “Incesto”. In Enciclopédia Einaudi. Parentesco. Vol. 20. Imprensa 
Nacional/Casa da Moeda.  
HÉRITIER, Françoise. 1989. “Parentesco”. In Enciclopédia Einaudi. Parentesco. Vol. 20. Imprensa 
Nacional/Casa da Moeda. pp 27-80. 
 HERITIER, Françoise. 2000. A coxa de júpiter: reflexão sobre os novos modos de procriação. In 
Revista de estudos feministas vol 8, Fpolis. 
 
Etnomusicologia – ANTRxxx – Carga horária: 60h teóricas – Pré requisito: não há 
A música como objeto de estudo antropológico. Esboço histórico e panorama atual: musicologia 
comparada, etnomusicologia, antropologia da música, estudos musicais. Música como código sócio-
cultural: principais tendências teórico-metodológicas. Estudos recentes no Brasil. 
Bibliografia Básica:  
MENEZES BASTOS, Rafael José de. 1995. “Esboço de uma Teoria da Música: Para Além de uma 
Antropologia Sem Música e de uma Musicologia Sem Homem” Anuário Antropológico/1993: 9-73.  
SANDRONI, Carlos. 2001. Feitiço Decente: Transformações do Samba no Rio de Janeiro 
(1917-1933). Rio de Janeiro: Zahar.  
VIANNA, Hermano. O mistério do samba. Rio de Janeiro: Jorge Zahar; UFRJ, 1995. 
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Bibliografia Complementar:  
AUBERT, Eduardo Henrik. “A música do Ponto de Vista do nativo:. Ensaio bibliográfico”. Revista de 
Antropologia, São Paulo, v. 50, n. 1, p. 271-312, junho de 2007. 
SEEGER, Anthony. 1987. Por Que Cantam os Suyá: Uma Antropologia Musical de um Povo 
Amazônico. Ms Tradução inédita de G. Werlang do original de 1987. 
COHN, Clarice et alli. Entrevista: Por que canta Anthony Seeger? Revista de Antropologia, São 
Paulo, v. 50, n. 1, jun. 2007.  
 
Federalismo, Descentralização e Poder local no Brasil – CPOLxxxx – Carga horária: 60h 
teóricas – Pré requisito: não há 
Conceito de federalismo. Estudos comparativos de federalismo. Reforma do Estado, 
Descentralização e relações federativas no Brasil. O Município na política brasileira. Autonomia do 
poder local. Gestão participativa no âmbito local. 
Bibliografia básica: 
ANDERSON, George; GUERREIRO, Fátima. Federalismo: uma introdução. Rio de Janeiro: Editora 
FGV, 2009 
ARRETCHE, Marta T. S. Democracia, federalismo e centralização no Brasil. Rio de Janeiro: 
Editora FIOCRUZ, 2012. 
SOUZA, Celina; DANTAS NETO, Paulo Fábio (Org). Governo, políticas públicas e elites políticas 
nos estados brasileiros. Rio de Janeiro: Revan, 2006 
Bibliografia complementar: 
BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política. 14.ed. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 2007. 
CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2008 
 
Gênero e Sexualidade – CSOCxxxx – Carga horária: 60h teóricas – Pré requisito: não há 
Principais fundamentos teóricos e críticos dos estudos de gênero e sexualidade, em suas relações 

com as Ciências Sociais. Impactos dos estudos de gênero e sexualidade no que diz respeito aos 

debates sobre as noções de sexo, corpo e gênero; relações com a distinção clássica entre natureza 

e cultura; as perspectivas construcionistas acerca do gênero e da sexualidade; a politização das 

identidades de gênero e sexuais; as problemáticas e tensões trazidas pela teoria queer. 

Bibliografia básica: 
BUTLER, Judith. Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do sexo. In: LOURO, G. L. (org.). 
O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica. Pp.: 151-172 (disponível 
na internet) 
CORRÊA, M. Do feminismo aos estudos de gênero no Brasil: um exemplo pessoal. Cadernos Pagu, 
Campinas, n. 16, p. 13-29, 2001. (disponível na internet) 
DE BEAUVOIR, Simone. 2009 [1949]. O Segundo Sexo. (Tradução por Sérgio Milliet). Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira. 
FOUCAULT, Michel. 1977. História da Sexualidade 1 – a vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 
1977. (disponível na internet) 
SCOTT, Joan w. “Igualdade versus diferença: os usos da teoria pós-estruturalista”. In: Debate 
Feminista, São Paulo: Cia. Melhoramentos, Edição Especial (Cidadania e Feminismo), p. 203-222, 
1999. 
Bibliografia complementar: 
GAGNON, J. Uma interpretação do desejo: ensaios sobre o estudo da sexualidade. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2006 
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MISKOLCI, Richard. Teoria Queer: um aprendizado pelas diferenças. Belo Horizonte: Autêntica 
Editora: UFOP-Universidade Federal de Ouro Preto, 2012 
SEDGWICK, E. K. A epistemologia do armário. Cadernos Pagu, Campinas, n. 28, p. 19-54, 2007. 
(disponível na internet) 
PISCITELLI, A. et al. Apresentação. In: A. PISCITELLI; M.F. GREGORI & S. CARRARA (org.), 
Sexualidades e saberes: convenções e fronteiras. Rio de Janeiro: Garamond, p. 9-35, 2004. 
 
História da Educação e das Ciências No Brasil – CSOC0082 – Carga horária: 60h teóricas – Pré 
requisito: não há 
Historiografia da Educação no Brasil. Historiografia das ciências no Brasil. Colônia: Ensino Jesuítico. 
Império: Escolas Profissionais. República: Universidades. História das ciências naturais. História das 
ciências agrárias. História das ciências biomédicas. História da engenharia. Racismo científico. 
Sociedade e Estado no apoio a ciência e tecnologia. 
Bibliografia Básica: 
ALFONSO-GOLDFARB, Ana Maria, BELTRAN, Maria Helena Roxo (org.). Escrevendo a história 
da ciência: tendências, propostas e discussões historiográficas. São Paulo: Livraria da Física: 
EDUC, 2004 . 
MAZZOTTA, Marcos José da Silveira. Educação especial no Brasil: história e políticas públicas. 
6ª. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
MENDONÇA, Sonia Regina de. Agronomia e poder no Brasil. Rio de Janeiro: Vicio de leitura, 
1998. 
Bibliografia Complementar: 
KUHN, THOMAS S. A estrutura das revoluções científicas. 10 ed. São Paulo: Perspectiva,  2011. 
MENDONÇA, Sonia Regina de (Org). Estado e historiografia no Brasil. Niterói: EDUFF, 2006. 
 
Introdução ao pensamento de Michel Foucault – CSOC0055 – Carga horária: 60h teóricas – Pré 
requisito: não há (denominação anterior: Instituições Disciplinares e Produção de Discurso em 
Michel Foucault) 
Leitura de obras de Michel Foucault. Produção dos discursos e saberes nas instituições 
disciplinares. Relações de poder nas instituições disciplinares. Instituições disciplinares como 
produtoras de normalidade e verdade. Sujeito. Governo.  
Bibliografia Básica:  
FOUCAULT, Michel.  Vigiar e punir: Nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1984  
FOUCAULT, Michel. História da loucura na idade clássica. 8. ed. São Paulo: Perspectiva, 2005.  
FOUCAULT, Michel. 1985. História da sexualidade. Rio de Janeiro: Graal, 1985. 
Bibliografia Complementar: 
FOUCAULT, Michel; MACHADO, Roberto. Microfísica do poder. 16. ed. Rio de Janeiro: Graal, 
1979. 
FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
 

Introdução à História das ciências no Brasil – HISTxxxx – Carga horária: 60h teóricas – Pré 
requisito: não há 
História e Historiografia das ciências no Brasil. Colônia. Império. Primeira República. História das 
ciências naturais. História das ciências biomédicas. História da engenharia. Racismo científico. 
Sociedade e Estado no apoio à ciência e tecnologia. 
Bibliografia básica: 
CHALHOUB, Sidney. Artes e ofícios de curar no Brasil: capítulos de história social. Campinas, 
SP: Ed. da UNICAMP, 2003.  
LOPES, JOSÉ LEITE. Uma história da física no Brasil. São Paulo: Livraria da Física, 2004. 
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LOPES, Maria Auxiliadora; BRAGA, Maria Lúcia de Santana. Acesso e permanência da população 
negra no ensino superior. Brasília: UNESCO, 2007. 
MAZZOTTA, Marcos José da Silveira. Educação especial no Brasil: história e políticas públicas. 
6. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
MENDONÇA, Sonia Regina de. Agronomia e poder no Brasil. Rio de Janeiro: Vicio de leitura, 
1998. 
SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no 
Brasil (1870-1930). São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 
Bibliografia complementar: 
ALFONSO-GOLDFARB, Ana Maria, BELTRAN, Maria Helena Roxo (org.). Escrevendo a história 
da ciência: tendências, propostas e discussões historiográficas. São Paulo: Livraria da Física: 
EDUC, 2004 . 
KUHN, THOMAS S. A estrutura das revoluções científicas. 10 ed. São Paulo: Perspectiva, 2011. 
MENDONÇA, Sonia Regina de (Org). Estado e historiografia no Brasil. Niterói: EDUFF, 2006. 
 
Investigações sobre indivíduo, pessoa e sujeito – CSOC0077 – Carga horária: 60h teóricas – 
Pré requisito: não há 
A história dos conceitos e os debates em torno das concepções de sujeito, de pessoa e a questão 
da identidade pessoal na filosofia ocidental. A importância da antropologia cristã para a noção 
moderna de indivíduo. 
Bibliografia básica 
MAUSS, Marcel. Sociologia e antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2003. 
SAHLINS, Marshall. Cultura e razão prática. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 
WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2005. 
Bibliografia complementar 
BROWN, Peter Robert Lamont. Santo Agostinho, uma biografia: Peter Brown ; tradução de Vera 
Ribeiro. 5. ed. Rio de Janeiro: Record, 2008. 
DESCARTES, René. Discurso do método. 3. ed. São Paulo: M. Fontes, 2007. 
 

Linguística – ANTRxxx – Carga horária: 60h teóricas – Pré requisito: não há 
Introdução a teorias do signo e da linguagem. Comunicação e cultura. Texto, contexto e discurso. 
Referência, sentido e polissemia. Oralidade e escrita. Narrativa e poética. Signos e linguagens não-
verbais. Tradução cultural. Semiótica. Semiologia. 
Bibliografia Básica:  
PEIRCE, Charles Sanders. 2005. Semiótica. São Paulo: Perspectiva.  
SAPIR, Edward. A linguagem: introdução ao estudo da fala. São Paulo: Perspectiva, 1980. 
SAUSSURE, Ferdinand de. 1975. Curso de Linguistica geral. 7.ed. - São Paulo: Cultrix, 
Bibliografia Complementar:  
LÉVI-STRAUSS, Claude. "Introdução: História e Etnologia", "A Análise Estrutural em Linguística e 
em Antropologia" e "A Noção de Estrutura em Etnologia" in Antropologia Estrutural. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro. 
SANTOS, Ana Flávia Moreira. “Peirce e O Beijo no Asfalto”. In: Mariza Peirano (org.), O dito e o 
feito: Ensaios de antropologia dos rituais. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 43-57. 
TURNER, Victor. 2008. “A palavra dos Dogon.” In: Dramas, Campos e Metáforas. Niterói: EdUFF, 
145-154. 
 
Movimentos Sociais Contemporâneos – CSOC0081 – Carga horária: 60h teóricas – Pré requisito: 
não há 
Teoria política (Estado, Democracia, Representação, Cidadania) e movimentos sociais. 
Manifestações políticas e práticas coletivas dos “novos” movimentos sociais. Interesse, valores 
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cívicos, sistema representativo, partidos e eleições de políticos na cidade. Concepções de 
cidadania. 
Bibliografia básica: 
BRINGEL, Breno. Ativismo trasnacional, o estudo dos movimentos sociais e as novas geografias 
pós-coloniais. Estudos de Sociologia, Recife , v.16, n.2, pag. 185-215, jul./dez.2011 
GOHN, Maria da Glória. Sociologia dos movimentos sociais: indignados, Occupy Wall Street, 
Primavera Árabe e mobilizações no Brasil. São Paulo: Cortez, 2013.  
SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 
São Paulo: Cortez, 1996. 
Bibliografia Complementar: 
AMARAL JR., Aécio; BURITY, Joanildo. Inclusão social, identidade e diferenças: perspectivas 
pós-estruturalita de análise social. São Paulo: Annablume, 2006. 
CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2008. 
 
Oficina de Produção de textos em ciências Sociais – CSOC0083 – Carga horária: 30h teóricas / 
30H práticas – Pré requisito: não há 
Ementa: Estudo de ortografia e sintaxe em português; Análise de estilos de texto e modos de 
organização de argumentos; estudo sobre textos clássicos das Ciências Sociais; Experiência de 
produção de textos em Ciências Sociais. 
Bibliografia Básica: 
ABREU, Antônio Suárez. Curso de redação. 12. ed. São Paulo: Ática, 2004 
FAULSTICH, Enilde L. de J.. Como ler, enteder e redigir um texto. 17. ed. Petrópolis: Vozes, 2004 
OLIVEIRA, Maria Marly de. Como fazer projetos, relatórios, monografias, dissertações e teses. 
2. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2003 
Bibliografia Complementar: 
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 24. ed. São Paulo, SP: Perspectiva, 2012. 
SERAFINI, Maria Teresa. Como escrever textos. 12. ed. São Paulo: Globo, 2004 
 
Políticas Públicas – CPOL0006 – Carga horária: 60h teóricas – Pré requisito: não há 
A Ciência Política e a análise de políticas públicas. Ferramentas e tipologias para análise de política 
pública. Perspectivas teóricas sobre o Estado e formação de políticas: o debate pluralismo/elitismo. 
Neo-marxismo. Novo institucionalismo. Teoria da escolha racional. Transformações do Estado 
contemporâneo e novos paradigmas de política pública: reestruturação dos sistemas de proteção 
social. Novo gerencialismo público. Descentralização. Empowerment e participação social. Estudos 
de políticas públicas no Brasil: problemas e debates. 
Bibliografia Básica: 
ARRETCHE, Marta T. S. Democracia, federalismo e centralização no Brasil. Rio de Janeiro: 
Editora FIOCRUZ, 2012. 
BARBOSA, Jorge Luiz; SILVA, Jailson de S. e; SOUZA, Ana Inês (Org). Políticas públicas e 
juventude. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Pró-Reitoria de Extensão, 
2010. 
SOUZA, Celina; DANTAS NETO, Paulo Fábio (Org). Governo, políticas públicas e elites políticas 
nos estados brasileiros. Rio de Janeiro: Revan, 2006.  
Bibliografia Complementar: 
PEDRINI, Dalila Maria; ADAMS, Telmo; SILVA, Vini Rabassa da (Org). Controle social de 
políticas públicas: caminhos, descobertas e desafios. São Paulo: Paulus, 2007.  
PEREIRA, Luiz C. Bresser; SPINK, Peter. Reforma do Estado e administração pública gerencial. 
7. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2006. 
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Política e Gestão da Educação Brasileira – CSOC0063 – Carga horária: 40h teóricas / 20H 
práticas – Pré requisito: não há 
A política, a legislação e as tendências educacionais no contexto das mudanças estruturais e 
conjunturais da sociedade brasileira. Cenário político e pedagógico da gestão da educação no 
Brasil. Princípios e características da gestão e financiamento da educação brasileira nas diversas 
modalidades de ensino. Desafios da política e gestão escolar: democracia, planejamento e 
participação. 
Bibliografia Básica: 
COSTA, Celso José da; DURAN, Renata da Cruz. A Política Nacional de Formação de Professores 
entre 2005: a nova Capes e o sistema Universidade Aberta do Brasil. RBPG : Revista Brasileira de 
Pós-Graduação, Brasília , v.9, n.16, pag. 263-313, abr. /2012. 
DOURADO, Luiz Fernandes. Políticas e gestão da educação básica no Brasil: limites e 
perspectivas. Educação & Sociedade : Revista de Ciência da Educação, São Paulo , v.28,n. 100 
- Especial, p.921-946, out. 2007. 
GUISSO, Fernando Henrique. Democracia e educação:. conselhos municipais como espaços 
de aprendizagem. Revista Debates, Porto Alegre , v.6, n.2, pag. 129-150, maio/ago. 2012. 
Bibliografia Complementar: 
MUSTAFÁ, Alexandra (Org.). O ser social: ética, pesquisa e direitos humanos : serviço social e 
sociologia brasileira e italiana. Recife: Editora universitaria da UFPE, 2012. 
SIMÃO, Sylvia Helena Resende (Org). Gestão do trabalho com projetos educacionais: a 
experiência do Colégio Abgar Renault. Belo Horizonte: Armazem de Idéias, 2008 
 
Políticas públicas e juventude – CSOC0071 – Carga horária: 60h teóricas – Pré requisito: não há 
As políticas públicas educacionais voltadas para a juventude no Brasil. Esboço histórico de como a 
temática da juventude tornou-se pauta política dos governos. Avaliação das atuais políticas públicas 
voltadas para juventude.  
Referências básicas: 
BARBOSA, Jorge Luiz; SILVA, Jailson de S. e; SOUZA, Ana Inês (Org). Políticas públicas e 
juventude. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Pró-Reitoria de Entensão, 
2010.  
ROSÁRIO, Maria José Aviz do; ARAÚJO, Ronaldo Marcos de Lima (Org). Políticas públicas 
educacionais. Campinas: Alínea, 2008. 
SILVA, Jailson de S. e; SOUSA, Ana Inês; BARBOSA, Jorge Luiz (Org). Políticas públicas no 
território das juventudes. Rio de Janeiro: UFRJ, 2006.  
Referências complementares: 
ABRAMOVAY, Miriam; ANDRADE, Eliane Ribeiro; ESTEVES, Luiz Carlos Gil (Org). Juventudes: 
outros olhares sobre a diversidade. Brasília: UNESCO, 2009.  
FÁVERO, Osmar (Org). Juventude e contemporaneidade. 2. ed. Brasília: UNESCO: Anped, 2007. 
 

Preleções sobre filosofia do cristianismo – FISL0007 – Carga horária: 60h teóricas – Pré 
requisito: não há 
O cristianismo como parte fundamental do passado e presente do Ocidente. Relações entre 
cristianismo, cultura e história. A crítica ao cristianismo como crítica da própria cultura ocidental. 
Embates entre filosofia e religião. 
Bibliografia básica 
NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. O anticristo; ditirambos de Dionísio. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2007. 
BROWN, Peter Robert Lamont. Santo Augustinho, uma biografia. Rio de Janeiro: Record, 2008. 
KANT, Immanuel. Antropologia de um ponto de vista pragmático. São Paulo: Iluminuras, 2006. 
Bibliografia complementar 
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REALE, Giovanni; ANTISERI, Dário. História da filosofia. São Paulo: Paulus, 2004. 
SOUZA, Maria Cristina dos Santos de. O sentido da cultura moderna segundo Friedrich 
Nietzsche. São Luís: EDUFMA, 2011. 
NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Crespúsculo dos idolos: Ou como se filosofa com o martelo. 1. 
ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 
FOUCAULT, Paul-Michel. (1980). “Nietszche, Freud e Marx” [1975]. In Nietszche, Freud e Marx— 
Theatrum Philosophicum. Porto: Anagrama. 
 
Sociologia Urbana – CSOC0056 – Carga horária: 60h teóricas – Pré requisito: não há 
Teorias sociológicas da cidade. Emergência e definição do conceito de “urbano” em textos clássicos 
(Max Weber e Georg Simmel) e contemporâneos (Walter Benjamin, Escola de Chicago, Manuel 
Castells e Saskia Sassen). Estudos analíticos de sociologia e realidade urbana brasileira. Novos 
padrões de segregação sócio-espacial, pobreza e vulnerabilidade social. Desterritorialização e 
reterritorialização de identidades e movimentos sociais. 
Bibliografia básica: 
CASTELLS, Manuel. A Questão Urbana. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2011 
MUMFORD, Lewis. A Cidade na História: suas origens, transformações e perspectivas. São 
Paulo: Ed. Martins Fontes. 1998. 
Weber, Max. “Tipologia das cidades”. In: Economia e Sociedade, v. 2. Editora Unb, 2000. (p. 408-
517). 
Bibliografia Complementar: 
SIMMEL, Georg. As Grandes Cidades e a Vida do Espírito. Covilha: Universidade da Beira 
Interior. 2009 [Col. Artigos LusoSofia; Trad. Artur Mourão] disponível em: 
http://www.lusosofia.net/textos/simmel_georges_grandes_cidades_e_vida_do_esp_rito.pdf 
WACQUANT, Loïc. As Duas Faces do Gueto. São Paulo: Boitempo. 2008. 
 
Teorias Antropológicas Contemporâneas – ANTRxxxx – Carga horária: 60h teóricas – Pré 
requisito: não há (Código anterior: CSOC0065) 
Debate entre pós-modernismo, pós-estruturalismo e as reações antropológicas “pós-sociais”; novas 
intersecções entre antropologia e a filosofia; natureza/cultura e animalidade/humanidade revisitadas; 
abordagens contemporâneas sobre micropolítica e governamentalidade; Cultura, invenção e 
controle; sociedade, sociabilidade e socialidade; antropologia simétrica e actor-network-theory; 
perspectivismo e relacionismo; a antropologia e a crítica da atualidade. 
Bibliografia Básica:  
LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos. São Paulo: Ed. 34, 1994. 
STRATHERN, Marilyn. O Gênero da dádiva. Campinas: Ed. Unicamp, 2007. 
WAGNER, Roy. A Invenção da Cultura. São Paulo: CosacNaify, 2010. 
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A inconstância da alma selvagem. São Paulo: Cosac Naify, 
2002. 
INGOLD, Tim. Humanidade e animalidade. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 
10, n. 28, p. 39-53, 1995. 
Bibliografia Complementar:  
LATOUR, Bruno. Ciência em ação. São Paulo: Ed. Unesp, 2000. 
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. “Filiação intensiva e aliança demoníaca”. Novos Estudos 
Cebrap, n. 77, 2007. 
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. “O nativo relativo”. Mana, UFRJ, v. 8, n. 1, 2002. 
INGOLD, Tim.  Pare, Olhe, Escute! Visão, audição e movimento humanos. Ponto Urbe, ano 2 vol 3, 
2008. 
INGOLD, Tim. Sobre a distinção entre evolução e história. Revista Antropolítica, n. 20, p. 17-36, 1 
sem. 2006. 

http://www.lusosofia.net/textos/simmel_georges_grandes_cidades_e_vida_do_esp_rito.pdf
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Teorias da Modernidade – CSOC0027 – Carga horária: 60h teóricas – Pré requisito: não há 
A ideia de modernidade nas ciências sociais e no senso comum. Inserção de indivíduos, 
instituições, representações e práticas sociais no contexto da contemporaneidade. A modernidade e 
a pós-modernidade. Encontro entre povos e culturas. Revoluções científicas. Desenvolvimento do 
individualismo. Secularização. Racionalização e consolidação do capitalismo contemporâneo. 
Bibliografia básica: 
DURKHEIM, Émile. Da Divisão do Trabalho Social. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 2004. 
GEERTZ, Clifford. Nova Luz sobre a Antropologia. Rio de Janeiro, Zahar. 2001. 
SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 
São Paulo: Cortez, 1996. 
Bibliografia complementar: 
WEBER, Max. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. São Paulo: Martin Claret, 2004. 
HALL, Stuart. Identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2006.  
 
Tópicos de História do Trabalho no Brasil – Cod.HISTxxxx – Carga Horária: 60 horas teóricas 
Historiografia e História do Trabalho. As Internacionais (I Internacional 1864-1876, II Internacional 
1889-1914, III Internacional 1919-1943). Historiografia e História do Trabalho no Brasil Escravista. 
Historiografia e História do Trabalho no Brasil Contemporâneo.  
Referência básica: 
CHALHOUB, Sidney. Trabalho, lar e botequim. 2 edição. Campinas/SP: Editora da Unicamp, 367p 
MATTOS, Marcelo Badaró. O sindicalismo brasileiro após 1930. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2003. 
MATTOS, Marcelo Badaró. Escravizados e livres: experiências comuns na formação da classe 
trabalhadora carioca. Rio de Janeiro: Bom Texto, 2008. 
ANTUNES, Ricardo L.C. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do 
mundo do trabalho. 10. ed. São Paulo: Cortez; Campinas, SP: UNICAMP, 2005 
TRONCA, Ítalo. Revolução de 1930: a dominação oculta. 4ª ed. Brasiliense: São Paulo, 1985. 
Referência complementar: 
MATTOS, Marcelo Badaró. Trabalhadores e sindicatos no Brasil. 1. ed. São Paulo: Expressão 
Popular, 2009. 
MATTOS, Marcelo Badaró. E. P. Thompson e a tradição de crítica ativa do materialismo 
histórico. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2012. 283 p 
MENDONÇA, Sonia Regina de. Estado e economia no Brasil: opções de desenvolvimento. Rio de 
Janeiro: Graal, 1985. 
THOMPSON, E. P. A FORMAÇÃO da classe operaria inglesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1987. v.2; v.3 
 
Tópicos de História do Cinema Brasileiro – Cod. HISTxxxx – Carga Horária: 60 horas teóricas – 
pré requisito: não há 
Cinema. Filmografia sobre o Brasil Escravista. Filmografia sobre o Brasil Contemporâneo. Arte e 
Sociedade no Brasil. Estética, política e economia no Brasil. 
Referências básicas: 
ANTÔNIA: o filme. 1 DVD (90 min) 
BATISMO de sangue. 1 DVD (110 min) 
BERNARDET, Jean-Claude. Brasil em tempo de cinema: ensaio sobre o cinema brasileiro de 1958 
a 1966. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 225p. 
NAPOLITANO, Marcos. Cultura brasileira: utopia e massificação (1950-1980) . São Paulo, SP: 
Contexto, 2001. 133 p. 
RIDENTI, Marcelo. “Artistas e intelectuais no Brasil pós-1960” em Tempo Social, Revista de 
Sociologia da USP, vol. 17, n. 1, 2005, p.81-110. 
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Referências complementares: 
BERNARDET, Jean Claude. Cinema brasileiro: propostas para uma história . 2.ed. Rio de Janeiro, 
RJ: Companhia da Letras, 2009. 333 p. 
ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. 5. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. 148  
 
Tópicos de Leitura em Cultura, Educação e Sociedade – CSCO0079 – Carga horária: 60h 
teóricas – Pré requisito: não há 
A Educação nas Ciências Sociais e nos clássicos da Antropologia, da Sociologia e da Pedagogia. 
Educação, Cultura e Sociedade. A educação como objeto de estudo da antropologia e da 
sociologia; A educação como prática social e  diversidade cultural;  Métodos de pesquisa e diálogos 
entre Sociologia, Antropologia e  Pedagogia. 
Bibliografia Básica: 
BENEDICT, Ruth. O Crisântemo e a Espada. São Paulo: Perspectiva, (1972)   
ANDRE, Marli Elisa. (org).  Pedagogia das diferenças na sala de aula. São Paulo: Papirus, 2012. 
Bibliografia Complementar: 
ANDRÉ, Marli Eliza D. A. de. Etnografia da prática escolar. Campinas, SP., Ed. Papirus, 16 ed., 
(1995) 2009.  
CANDAU, Vera Maria (Org). Didática Crítica Intercultural: aproximações. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2012.  
 

4.4 Estágio 

De acordo com o parecer CNE/CES 224/2004, o estágio profissional não é obrigatório para 

o Bacharelado em Ciências Sociais. No entanto, devido ao entendimento de que, além de ser uma 

instância relevante de formação para os discentes, o estágio é também uma forma de prestação de 

serviços à comunidade (em especial nas Ciências Sociais, onde ganha caráter de assessoria a 

uma ampla variedade de organizações), esta atividade poderá ser cumprida e sua carga horária 

utilizada na integralização das Atividades Complementares ao Currículo. 

O estágio, ainda que facultativo, deverá se dar sob orientação de um docente do colegiado 

e supervisão de um responsável em campo, deverá ser programado e apresentar plano de 

atividades à Comissão de Estágio do Colegiado. Dada sua complexidade, apesar de integrante das 

ACC, o estágio será regulamentado por resolução específica do Colegiado. 

 

4.5 Núcleos Temáticos existentes ou em proposta (vinculados ao curso) 

Os núcleos temáticos vinculados ao curso já existentes são o Núcleo Temático em 

Educação Ambiental Interdisciplinar – NUTEAI – e o Núcleo Temático Drogas – Múltiplos Olhares.  

 

4.6 TCC 

Para obter o título de Bacharel em Ciências Sociais, os discentes deverão apresentar, em 

sessão de defesa pública, um Trabalho de Conclusão de Curso. Este trabalho terá caráter 

monográfico, sendo permitidas análises teóricas ou empíricas que deverão ser elaboradas a partir 
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do resultado da disciplina Projeto de Monografia, correspondente ao 6º período. Durante esta 

disciplina, com auxílio do docente responsável, os discentes deverão elaborar um pré projeto de 

pesquisa e estabelecer compromisso de orientação com algum professor que se responsabilizará 

pela orientação do projeto durante os semestres subsequentes. Ao mesmo tempo, os discentes 

deverão se matricular e cursar os Seminários de TCC I e II, configurados como espaço de troca de 

experiência e acompanhamento de prazos e aspectos formais do trabalho, com vistas à defesa 

pública. 

O TCC será regulamentado por resolução específica do Colegiado. 

 

4.7 ACC 

Para a integralização do currículo do curso, o estudante deverá realizar 120h de Atividades 

Complementares ao Currículo. São consideradas como tais a participação em eventos científicos e 

acadêmicos, seminários, congressos, simpósios ou encontros, em eventos culturais, políticos ou 

artísticos, a representação política, a participação em programas, projetos ou atividades de 

pesquisa e extensão (desde que não tenham envolvido percepção de bolsa, nem sido objeto de 

aproveitamento de outros componentes), a realização de cursos de línguas estrangeiras ou outros 

que contribuam para a futura formação acadêmica e atuação profissional, entre outras atividades. 

Podem ser validadas como horas de ACC todas aquelas atividades comprovadas pelo discente e 

que revertam em incremento à sua formação científica, cultural e humana. 

 

5. INFRAESTRUTURA E RECURSOS 

5.1 Laboratórios, salas de aula, biblioteca e demais espaços físicos destinados ao 

curso 

a) O curso de Ciências Sociais conta com o sistema de bibliotecas da UNIVASF, 

particularmente, servindo-se da biblioteca do campus Juazeiro. Esta ocupa, atualmente, uma área 

de 604m2, dispondo de 26 cabines de estudos individuais, 04 salas de estudo em grupo, terminais 

de consulta, balcão de atendimento, guarda volume, e sala de bibliotecário. A biblioteca está aberta 

ao público de segunda a sexta, das 08:00h às 22:00h e sábado, das 08:00h às 12:00h. A biblioteca 

do campus Juazeiro possui diversos materiais (livros, catálogos, periódicos etc.) de diversas áreas, 

em particular de Engenharias, Ciências Sociais e Artes. Em 2014, o acervo total da biblioteca do 

campus era composto por 5.377 títulos, com 18.776 exemplares e 718 unidades de material 

adicional. Destes, havia 1.356 exemplares de 259 títulos adquiridos, especificamente, pela área de 

Ciências Sociais. 
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b) O curso de Bacharelado em Ciências Sociais utiliza as salas de aula do Pavilhão 1 

do campus Juazeiro, compartilhadas com os cursos de Licenciatura em Ciências Sociais e Artes 

Visuais. São 27 salas, de cerca de 64m2, com um quadro branco (com três metros de 

comprimento) em uma das extremidades e 55 carteiras universitárias cada, sendo mais do que 

suficientes para acomodar todos os discentes de cada turma do curso, uma vez que há 40 vagas 

anuais para ingresso de estudantes. Todas as salas contam com aparelhos de ar condicionado, 

película nas janelas e projetores de datashow fixos. Para aquelas que ainda não dispõem do 

equipamento, é possível retirar um projetor na entrada do pavilhão. A iluminação e o conforto 

térmico das salas são bons, embora a acústica deixe a desejar. Tal como nos demais prédios, o 

Pavilhão 1 dispõe de rampa para acesso de cadeirantes. 

c) O Colegiado de Ciências Sociais conta com 24 professores efetivos, contando com 

21 gabinetes individuais e uma sala compartilhada, atualmente, por dois docentes. Os gabinetes 

individuais possuem cerca de 7m2 cada (as dimensões variam, ligeiramente, devido à estrutura do 

prédio). A sala compartilhada tem, aproximadamente, 24m2. Cada docente dispõe de uma 

escrivaninha padrão, uma cadeira giratória, um armário de duas portas e um computador, ligado à 

rede de internet e com acesso à impressora, para realização de suas atividades extra-classe. A 

sala compartilhada dispõe de móveis e equipamentos para dois professores em boas condições de 

distribuição no espaço, tendo capacidade para acomodar mais um docente. 

Todas as salas contam com equipamento de ar condicionado e boa iluminação, embora 

apenas metade delas tenha janelas amplas para o exterior do prédio (as demais têm janelas 

basculantes), com película nos vidros, devido ao excesso de incidência solar na região. Uma vez 

que quase todos os docentes dispõem de gabinetes individuais, há espaço para atendimento 

individualizado aos discentes, que costuma ser realizado nos turnos vespertino ou noturno.  

d) A coordenação do curso dispõe de uma sala mais ampla, com cerca de 12m2, um 

armário uma mesa grande para recepcionar maior número de pessoas. Os móveis e equipamentos 

da docente ocupante do cargo também se encontram na sala para aumentar a disponibilidade para 

atendimento. A sala conta ainda com uma linha telefônica exclusiva.  

e) A técnica administrativa que atende ao colegiado ocupa a área da recepção e 

dispõe de uma bancada em L, com computador ligado à internet e armários para material de 

expediente e documentos. Para os trabalhos de secretaria, há ainda uma linha telefônica, uma 

impressora a laser ligada à rede (portanto aos computadores de todos os docentes, além da 

técnica) e um arquivo de pastas suspensas. 
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f) Atualmente, estão vinculados ao colegiado de Ciências Sociais os seguintes 

laboratórios, que integram alunos e professores dos dois cursos de Ciências Sociais, sendo alguns 

mais específicos, porém não restritos, às atividades da Licenciatura: 

LAPIS – Laboratório de Pesquisa Interdisciplinar sobre Uso de Substâncias Psicoativas: 

dispõe de uma sala de cerca de 6m2, com armários, escrivaninhas, cadeiras, dois computadores 

ligados à internet e impressoras. 

ETC – Laboratório de Pesquisa em Educação, Trabalho e Cultura – dispõe de uma sala de 

cerca de 6m2, com armários, estantes, escrivaninhas, cadeiras, dois computadores ligados à 

internet e impressoras. 

LABENCS – Laboratório de Ensino em Ciências Sociais – tem, aproximadamente, 12m2, 

com 20 carteiras universitárias, um quadro branco, uma lousa digital interativa fixa e armários. 

LECAI – Laboratório de Estudos da Complexidade Ambiental e Intercultural – laboratório 

interinstitucional, em parceria com docentes do IF Sertão. 

PRAGMA – Laboratório de Antropologia Pragmática e Crítica – que acompanha os atuais 

debates teóricos da Antropologia e investiga relações entre religiosidade, teologia e espiritualidade, 

entre ambiente, humanos e não-humanos. 

Este dois laboratórios ainda não dispõem de espaço próprio, contudo, há salas e 

equipamentos de uso comum do colegiado disponíveis, tais como a sala de bolsistas e orientandos 

– localizada junto aos laboratórios conta com estantes de aço e bancadas para computadores, dois 

deles já instalados – e a sala multiuso – com cerca de 50m2, possui mesa de reuniões, mesa de 

suporte, cadeiras estofadas, carteiras universitárias, armários, estantes de aço, uma smartv de 46”, 

reprodutor de DVD, caixa de som e equipamento de microfone sem fio. 

 

5.2 Material didático e equipamentos 

Devido às características próprias das Ciências Sociais, a principal necessidade de 

materiais e equipamentos concentra-se na disponibilidade de uma boa biblioteca, pois grande parte 

de nossa prática científica é feita em um diálogo entre as teorias já difundidas e o trabalho de 

campo. Desta forma, nosso material didático base constitui-se de livros e artigos de autores 

clássicos e contemporâneos. Embora a biblioteca do campus Juazeiro tenha crescido muito nos 

seis anos de curso, percebe-se que o espaço destinado às Ciências Sociais ainda é pequeno, 

quando comparado ao das Engenharias (ver item acima). 

Quanto aos equipamentos, o Colegiado, através de seus laboratórios dispõe de duas 

câmeras fotográficas, uma profissional e uma semi-profissional que podem suprir, em parte, a 

necessidade de filmadoras também. Há ainda os computadores de uso comum ou dos laboratórios 
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que são utilizados para o desenvolvimento das atividades de pesquisa. Além disso, dispomos de 

uma TV na sala multiuso para a exibição de filmes, documentários e materiais visuais.  

 

5.3 Recursos de tecnologia de informação e comunicação 

Devido às características mencionadas acima, o curso de Ciências Sociais não tem 

necessidade de grande variedade e quantidade de tais recursos, apenas dos mais básicos, como 

computadores, internet, câmeras, televisores e projetores. 

 

5.4 Docentes efetivos e colaboradores do curso 

Atualmente, o Colegiado conta com vinte e quatro professores efetivos, em regime de 

Dedicação Exclusiva. Os professores ministram aulas nos dois cursos: Licenciatura e Bacharelado. 

Treze professores (mais de 50% do quadro) têm título de doutor, os demais têm formação em nível 

de mestrado, além de uma especialista em LIBRAS. Sete dos mestres estão cursando doutorado e 

um dos doutores realiza seu pós doutorado em 2015. 

 

Os professores efetivos e suas respectivas titulações são:  

Adelson Dias de Oliveira – Mestre em Educação e Contemporaneidade 

Alexandre Henrique dos Reis - Mestre em Filosofia 

Cláudio Roberto dos Santos de Almeida - Doutor em Ciências Sociais 

Constância Lira – Mestre em Ciência Política 

David Soares Simões – Mestre em Ciências Sociais 

Delcides Marques - Doutor em Antropologia  

Denes Dantas Vieira - Doutor em Sociologia  

Ednaldo Ferreira Tôrres - Mestre em Sociologia  

Eliana de Barros Monteiro - Doutora em Sociologia 

Fernando Scherer – Doutor em Filosofia 

Gabriel Pugliese Cardoso – Mestre em Antropologia 

José Fernando Souto Júnior - Doutor em História  

José Hermógenes Moura da Costa - Mestre em Antropologia 

Lúcia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira - Doutora em Desenvolvimento Sustentável  

Luciana Duccini - Doutora em Ciências Sociais 

Luzania Barreto Rodrigues - Doutora em Antropologia  

Marcelo Henrique Pereira dos Santos - Doutor em Ciências Sociais  

Maria Nacelha Ferreira Oliveira – Especialista em Educação Especial 
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Nilton de Almeida Araújo - Doutor em História 

Paula Galrão – Mestre em Ciências Sociais 

Paulo Roberto Ramos - Doutor em Sociologia  

Rosicleide Araújo de Melo - Doutora em Sociologia 

Vanderléa Andrade Pereira – Mestre em Educação 

Vanderlei Souza Carvalho - Mestre em Ciência Política 

 

6. DOCUMENTOS NORMATIVOS 

Encontram-se me processo de elaboração e aprovação pelo colegiado as minutas de 

resolução de Estágio, TCC e ACC. A título de avaliação, seguem em anexo, as minutas de TCC e 

ACC preparadas. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

COLEGIADO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
  

 
RESOLUÇÃO Nº xx/2015  

 
Estabelece as Normas para o 
Trabalho de Conclusão de (TCC) de 
acordo com as recomendações 
dispostas no PPC do de Ciências 
Sociais - Bacharelado. 
 

 
APRESENTAÇÃO 

 
O presente documento foi elaborado com o intuito de orientar o processo de 
confecção, defesa e homologação interna do Trabalho de Conclusão de Curso de 
Ciências Sociais – Bacharelado, de acordo com as recomendações dispostas no 
PPC. 
 
Art. 1º - Para obtenção do diploma de Bacharel em Ciências Sociais, o discente 
deverá obrigatoriamente elaborar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 
ficando vetada qualquer outra proposta substitutiva de avaliação final do aluno 
concluinte. 
 
Art. 2º - Será constituída uma comissão permanente de TCC com o intuito de 
garantir o bom encaminhamento do processo de confecção e defesa do TCC, 
composta pelos docentes ocupantes da coordenação e vicecoordenação naquele 
período. 
Art. 3° - São atribuições da Comissão de TCC: 
- estabelecer as normas gerais para a elaboração do TCC; 
- apoiar administrativamente os docentes responsáveis por Seminário de TCCI e 
Seminário de TCCII 
- cumprir e fazer cumprir os prazos e demais exigências relativos à elaboração do 
TCC. 
Art. 4° - A elaboração do TCC será orientada por 1 (um) professor do quadro 
efetivo do Colegiado de Ciências Sociais, com titulação mínima de mestre, 
podendo ser co-orientado por outro professor ou pesquisador. 
 
Parágrafo Único - O orientador com o título de mestre pode orientar no máximo 03 
discentes simultaneamente. O orientador com o título de doutor pode orientar no 
máximo 05 discentes. 
 
Art. 5º - São atribuições dos Orientadores de TCC: 
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a) Formalizar, nomeadamente, junto à Comissão de TCC do Colegiado de 
Ciências Sociais, os discentes sob sua orientação. 
b) Formalizar, nomeadamente, junto à Comissão de TCC do Colegiado de 
Ciências Sociais,   existência de possíveis co-orientadores dos discentes sob sua 
responsabilidade. 
c) Estabelecer a programação e cronograma para execução do TCC, respeitando 
os prazos estabelecidos pela Comissão de TCC, em consonância com o discente 
e, quando for o caso, com o co-orientador; 
d) Acompanhar e assegurar o adequado desenvolvimento do TCC, mantendo 
permanente contato com o discente responsável pela sua elaboração e execução, 
com o eventual co-orientador e com as Instituições envolvidas; 
e) Facilitar a atuação do co-orientador e, caso necessário, providenciar sua 
substituição em tempo hábil; 
f) Informar, de maneira documentada, à Comissão de TCC, qualquer restrição 
quanto ao desenvolvimento do trabalho; 
g) Convidar, em conjunto com o orientando, dois docentes para a composição da 
banca examinadora do TCC; 
h) Presidir a sessão de defesa do TCC. 
Art. 6º – Será considerado apto a elaborar o TCC o estudante que tiver cursado 
62% da carga horária total do curso, tiver sido aprovado na disciplina Projeto de 
Monografia e estiver regularmente matriculado em Seminário de TCCI. 
Art. 7º - Será considerado apto à defesa pública de TCC o estudante que tiver 
cursado 80% da carga horária total do curso, estiver regularmente matriculado em 
Seminário de TCCII e  obtiver anuência do orientador. 
Art. 8°– O TCC da habilitação Bacharelado em Ciências Sociais é a “Monografia 
de Conclusão de Curso” e se desenvolve no âmbito de três disciplinas, em três 
semestres consecutivos: Projeto de Monografia, Seminário de TCCI e Seminário 
de TCCII. 
Parágrafo Único – O TCC deve ser elaborado individualmente e com a utilização 
de metodologia científica em área específica das Ciências Sociais. Serão aceitos 
trabalhos monográficos de caráter teórico ou empírico. 
 
Art. 9º - O TCC tem por objetivos: 
- estimular no discente o espírito de iniciativa e criatividade; 
- capacitar o discente para a elaboração do trabalho científico. 
 
Art. 10° - O TCC deve ter as seguintes características formais: 
a) Capa, folha de rosto, agradecimento (opcional), sumário, resumo, introdução, 
mínimo de 03 capítulos de desenvolvimento, conclusão e referências; 
b) um mínimo de 50 e um máximo de 100 páginas; 
b) fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12; 
c) espaçamento 1,5; 
d) margens: esquerda e superior: 3 cm; direita e inferior: 2 cm; 
 
Art. 11° – Para avaliação, serão entregues na Secretaria do Colegiado de 
Ciências Sociais três cópias da monografia, acompanhadas de Termo de 
Autorização assinado pelo orientador, no mínimo 15 dias antes do encerramento 
das aulas do período. 
Parágrafo Único - O aluno que não cumprir o prazo de entrega do TCC deverá 
encaminhar, ao Colegiado, solicitação de prorrogação de prazo que será deferida 
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ou não com anuência do orientador. Em caso de indeferimento, o discente será 
reprovado em Seminário de TCC II, devendo matricular-se novamente.  

Art. 11°– A apresentação do trabalho para a banca examinadora obedecerá às seguintes 
normas: 

 

a) Tempo mínimo de 15 minutos e máximo de 20 minutos para apresentação oral; 

b) Arguição pelos professores, com tempo máximo de 10 minutos; 

c) Réplica do concluinte em 5 minutos para cada arguidor 

d) Avaliação em particular pelos professores, com tempo máximo de 10 minutos. 

 

 

Art. 12° – A banca examinadora será composta por três membros, sob a presidência do 
orientador. 

 

 

Art. 13° – Serão utilizados os seguintes critérios pela banca examinadora para avaliação 
do TCC: 

- Apresentação escrita (utilização de linguagem científica); 

- O conteúdo do trabalho (maturidade teórica e habilidade metodológica); 

- Apresentação oral (clareza e utilização adequada do tempo). 

 

Art. 14° – A avaliação final será definida em termos de reprovado, aprovado com 
correções, aprovado ou aprovado com recomendação para publicação. 

 

Parágrafo 1º – Em caso de aprovação sem correções, o termo de aprovação será 
assinado pelo orientador/orientadores e pelos demais membros da banca de avaliação e 
julgamento do TCC ao final da defesa; 

 

Parágrafo 2º – Em caso de aprovação com correções, o termo de aprovação será 
assinado apenas pelos dois membros convidados para compor a banca, ficando a 
assinatura do professor orientador condicionada à conclusão adequada das correções 
sugeridas, o que deverá ocorrer num prazo máximo de 20 (vinte) dias; 

 

Parágrafo 3º – Somente após a conclusão e apreciação das correções pelo professor 
orientador será dada seqüência ao processo de certificação do aluno, quando a 
Coordenação de Curso encaminhará à Secretaria de Registro e Controle Acadêmico o 
termo de aprovação assinado. 

 

Parágrafo 4° – Após a avaliação final do TCC e a assinatura do termo de aprovação, o 
autor deverá preparar uma versão final, com ficha catalográfica e folha de aprovação 
digitalizada, a ser gravada em CD em formato PDF para entrega à Biblioteca. 
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Art. 15° – Será considerado aprovado o concluinte que obtiver média geral igual ou 
superior a 7,0 (sete) pontos. 

 

Parágrafo 1º – Será considerado reprovado o concluinte que obtiver média geral inferior a 
7,0 (sete) pontos ou não comparecer e não justificar ausência na defesa de TCC. 

 

Parágrafo 2º – Ao discente que não comparecer à defesa do TCC por impedimento 
justificável, conforme regimento da instituição, será concedida segunda defesa, se 
requerida no prazo de 5 (cinco) dias úteis subseqüentes à data marcada para 
correspondente apresentação. 

 

Art. 16° – Não será permitido nenhum tipo de plágio no TCC, o que se caracteriza como 
trabalho inválido. O trabalho que apresentar plágio será sumariamente reprovado e o 
discente deverá se matricular novamente em Seminário de TCC II. 

Art. 17° – Casos omissos deverão ser tratados pelo Colegiado. 

 

Juazeiro, xx de xxxxx de 2015 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

COLEGIADO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
  

 

RESOLUÇÃO Nº 02/2012  

 
Estabelece as Normas para 
Aproveitamento de Atividades 
Complementares ao Currículo (ACC) 
de acordo com as recomendações 
dispostas no PPC do Bacharelado em 
Ciências Sociais. 
 
  

O Colegiado de Ciências Sociais da Universidade Federal do Vale do São 
Francisco - UNIVASF, no uso de suas atribuições, 
  

 
R E S O L V E:  

 

Art. 1◦ – São entendidas como Atividades Complementares ao Currículo: 

a)  a participação em congressos, Seminários,  encontros científicos e profissionais;  

b) palestras, cursos, minicursos e oficinas; 

c) monitorias; 

d) estágios; 

e) atividades de extensão; 

f) atividades de representação estudantil; 

g) participação orientada em pesquisas conduzidas por docentes realizadas na 

UNIVASF ou em outras instituições acadêmicas, órgãos, programas ou serviços de 

natureza educacional ou de intervenção social; 

h) Acompanhamento de defesa pública de monografias, dissertações e teses; 

i) Publicação de artigo em revistas da área de Ciências Sociais; 

j) Publicação de resumos em anais de eventos científicos; 

k) Apresentação de trabalhos em congressos, seminários e encontros de Iniciação 

Científica; 

l) Participação na organização e execução de eventos acadêmicos; 

m) Participação na organização e execução de eventos culturais; 

n) Participação em grupos de estudos sob a coordenação de professor da UNIVASF; 

o) Participação e / ou organização da Semana de Ciências Sociais na UNIVASF; 

p) Demais atividades que contribuam direta ou indiretamente para a formação do 

profissional de ciências sociais. 

 

Parágrafo 1◦ – A participação orientada em pesquisas conduzidas por docentes, bem como 

as atividades constantes dos itens “b”, “c”, “d” e “e” serão validadas desde que não tenham 
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sido objeto de Estágio Curricular, Aproveitamento de Estudos ou carga horária de outras 

atividades Curriculares previstas no REG/UNIVASF. 

 

Art. 2◦ - Para a obtenção do título de bacharel em ciências sociais, os discentes devem 

cumprir 120 horas de Atividades Complementares ao Currículo. 

 

Art. 3◦ – O discente deve cumprir a carga horária em pelo menos 04 (quatro) das categorias 

apresentadas no artigo 1. 

Parágrafo único: em caso de realização de estágio, será aceita toda a carga horária nesta 

única categoria. 

 

Art. 4◦ – O discente deve solicitar o aproveitamento da carga horária mediante abertura de 

processo junto ao SIC do campus Juazeiro, anexando as cópias do comprovantes que 

deseja validar. 

Parágrafo 1º  – Para a comprovação das atividades, o discente deve apresentar cópia do 

certificado acompanhada do original para conferência. 

Parágrafo 2º - Nos casos em que não há emissão de certificado ou atestado, o discente deve 

elaborar relatório comprobatório do acompanhamento da atividade (ANEXO II). O 

relatório será submetido à Comissão de Avaliação das Atividades Complementares 

Curriculares. 

Parágrafo 3º - No caso de realização de estágio, o discente deverá apresentar cópia do 

relatório final de estágio assinada por ele, pelo orientador e por um dos membros da 

Comissão de Estágio. 

 

Art. 5◦ – As atividades realizadas têm a equivalência de Carga Horária, bem como a 

pontuação máxima permitida para cada categoria estabelecida, na tabela do ANEXO I 

 

DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

CURRICULARES 

 

Art. 1◦ - Será designada uma comissão composta por três docentes lotados no Colegiado de 

Ciências Sociais, com mandato de 02 anos, podendo ser reconduzidos por igual período.  

Art. 2◦ - A designação se dará por eleição ou por indicação em reunião do Colegiado. 

Art. 3◦ - São atribuições da Comissão de Avaliação das Atividades Complementares 

Curriculares: 

a) Validar e registrar as Atividades Complementares realizadas pelos estudantes, conforme 

critérios contidos no Anexo I; 

b) Avaliar e propor à Coordenação do Colegiado a regulamentação de atividades não 

previstas neste Regulamento;  

c) Contabilizar, ao final de cada semestre, as horas das Atividades Complementares 

realizadas pelos estudantes, para fins de registro acadêmico; 

d) Julgar e emitir parecer sobre a pertinência dos pedidos de convalidação de horas de 

Atividades Complementares não constantes neste regulamento. 

 

 

Juazeiro,  xx de xxxxxxx  de 2015 


