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1 IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1 Tipo de Curso: Graduação 

1.2  Habilitação: Licenciatura em Ciências Sociais 

1.3  Modalidade: Presencial 

1.4  Base Legal 

A construção do projeto Pedagógico fundamentou-se nos seguintes documentos que 

orientam legalmente o desenvolvimento da formação inicial:  

a. Lei Nº 6888, de 10 de dezembro de 1980, que dispõe sobre o exercício da profissão 

de Sociólogo e dá outras providências, regulamentada pelo Decreto Nº 89.531, de 5 de abril 

de 1984; 

b. Parecer CNE/CP 02/2015, de 25 de junho de 2015, que dispõe sobre as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério 

da Educação Básica. 

c. Resolução 02/2015, de 1º de julho de 2015, que define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de Licenciatura, curso de 

formação pedagó0gica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para formação 

continuada; 

 d. O conjunto de documentos que normatizam os cursos de Licenciatura produzidos 

pelo Conselho Nacional de Educação – CNE, em função da regulamentação da Lei 9.394/06 – 

LDB. 

e. Plano Nacional de Educação (2014-2024). Lei 13.005 de 25 de junho de 2014, 

atualizada em 01/12/2014; 

f. Lei Nº 10.861, de 14 de abril de 2004 que institui o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior – SINAES. 

g. Lei Nº 11645, de 10 de março de 2008 que Altera a Lei n
o
 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, modificada pela Lei n
o
 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 

h. Decreto Nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 que Regulamenta a Lei n
o
 10.436, de 

24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei 

n
o
 10.098, de 19 de dezembro de 2000; 
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 i. Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes; 

altera a redação do art. 428 da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.425, de 1º de maio de 

1943, e a Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o 

parágrafo único do art. 82 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6º da Medida 

Provisória nº 2.164-41, de 24 de agosto de 2001. 

 j.. Resolução Nº 02/2014 que estabelece normas e prazos para elaboração, 

reformulação e avaliação dos projetos Pedagógicos do Cursos de Graduação da UNIVASF; 

l.. Plano de Desenvolvimento Institucional –PDI ( 2016- 2025)- UNIVASF; 

m. Resolução Nº 08/2015 que altera as normas gerais de funcionamento do Ensino de 

Graduação na UNIVASF. 

Outra particularidade contemplada na presente proposta diz respeito ao atendimento da 

resolução do CNE/CEB nº 1 de 18 de maio de 2009 que dispõe sobre a implementação da 

Filosofia e da Sociologia no currículo do Ensino Médio, a partir da edição da Lei nº 

11.684/2008, que alterou a Lei nº 9.394/1996, de Diretrizes e Bases da 6 Educação Nacional 

(LDB), não apenas abrindo espaços de trabalho para o cientista social, mas também 

construindo profissionais comprometidos com a transformação das realidades, fomentando, a 

médio e longo prazo a melhoria da educação básica. Isto implica a instauração e 

fortalecimento de processos de mudança, revendo os processos de formação docente. 

 

1.5  Local de Oferta 

Campus UNIVASF- Juazeiro-Ba 

1.6  Turno de Funcionamento 

Noturno 

1.7  Quantidade de vagas 

São oferecidas 40 vagas a cada entrada 

1.8  Modalidades de Ingresso 

O ingresso no curso de graduação em Ciências Sociais dar-se-a mediante o Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem) e a inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que 

utiliza a nota do Enem como base para a classificação dos alunos. 

A partir do processo seletivo 2013, a Univasf aderiu integralmente à Lei de Cotas (Lei 

N° 12.711/2012), que instituiu a adesão de reserva de vagas para estudantes de escolas 

públicas, classificados por renda familiar per capita e por critérios de autodeclaração racial 

(negros, pardos e indígenas). Desta forma, atualmente 50% das vagas para ingresso na 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12711.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12711.htm
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Universidade são destinados aos cotistas e os 50% restantes são destinados à seleção via 

ampla concorrência. 

 

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 atuar na docência da Educação 
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Básica como também investigar nas culturas escolares e extra escolares tais fenômenos para  

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 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 e estabelecer o diálogo dessas causas emergentes com os 

processos educativos etc. 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 550 mil habitantes (IBGE, 2017), 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 30,45 habitantes por Km2 (IBGE,2017). A população estimada para o ano 

de 2017, segundo o IBGE, é de 221,773 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.  
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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 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 
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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 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.  
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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 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 
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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 formação da subjetividade do indivíduo constituída de um etos regional e global. 

Portanto, a reformulação do Projeto Pedagógico para o Curso de Ciências Sociais - 

Licenciatura 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 e suas diversidades.  

O enfoque diversificado da formação abre o leque de atuação em vários campos de 

intervenção educacional, 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 

licenciado, 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, educação inclusiva, pensamento social, 

diversidade religiosa, etc. 

 



15 
 

2.4  Caracterização da área de conhecimento 

Do ponto de vista legal, entende-se por licenciatura, segundo o Parecer CNE/CP 

21/2001, aprovado em 6/8/2001, páginas 01 a 04, a licença dada por uma autoridade pública 

competente para o exercício de uma atividade profissional, em conformidade com a 

legislação. O diploma de licenciado pelo ensino superior é o documento oficial que atesta a 

concessão desta licença e que faculta ao seu portador o exercício do magistério na educação 

básica dos sistemas de ensino, respeitadas as formas de ingresso, o regime jurídico do serviço 

público ou a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

A história da licenciatura em Ciências Sociais no Brasil está diretamente associada à 

trajetória da disciplina sociologia nos currículos da escola secundária, hoje, ensino médio. 

Esta trajetória remonta ao final do século XIX, aos pareceres de Rui Barbosa em 1822, sobre 

a inclusão da sociologia nos cursos preparatórios e superiores, e na Reforma Benjamin 

Constant, entre 1890 e 1897, sem que ambas fossem efetivadas. Foi somente com a Reforma 

Rocha Vaz, entre 1925 e 1942 e a Reforma Francisco Campos, de 1931, que a disciplina se 

tornou obrigatória e seus conteúdos passaram a ser exigidos nas provas de vestibulares para o 

ensino superior. Com a Reforma Capanema, entre 1942-1961, contudo, a Sociologia é 

excluída do currículo dos cursos clássico e científico, figurando apenas no curso normal como 

sociologia educacional. Entre 1961 e 1971, com a Lei nº 4.024/61, a primeira LDB - Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a disciplina voltou ao currículo do curso colegial, 

mas figurando apenas como componente optativo. Até 1982, no entanto, a disciplina 

encontrou muitas dificuldades para ser incluída em função tanto da identificação do caráter 

crítico de sua abordagem das questões sociais e políticas nacionais, quanto pela presença 

obrigatória da disciplina Organização Social e Política Brasileira - OSPB, com sentido 

conservador. 

No plano nacional, a reintegração da sociologia à grade curricular tem como marco a 

promulgação, em 1996, da atual LDB, Lei 9394/96, cujo artigo 36, parágrafo 1º, inciso III, 

estabelece que: "ao final do ensino médio o educando demonstre: domínio de conhecimentos 

de filosofia e sociologia necessários ao exercício da cidadania”, devendose observar o conflito 

interpretativo que a referida passagem da LDB passou a suscitar, tendo como balizas as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM, Parecer CNE/CEB nº 15/98), 

publicadas em 1998, que enfatizam o caráter interdisciplinar com que a disciplina deve ser 

ministrada, e, no ano seguinte, os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN para o ensino 
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médio, que inclui o PCN de sociologia como parte da Área de Conhecimento Ciências 

Humanas e suas Tecnologias (PCN Nível Médio, 1999). 

Em 2000, o projeto de lei nº 09/00 que visava alterar o artigo 36, parágrafo 1º, inciso 

III da Lei nº 9.394/96, afirmando a obrigatoriedade da inclusão das disciplinas sociologia e 

filosofia no ensino médio, embora aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, foi 

vetado integralmente pelo presidente da República. Todavia, com a aprovação, no dia 07 de 

julho de 2006, pela Câmara de Ensino Básico do Conselho Nacional de Educação – CNE – da 

Resolução 04/2006 de 16 de agosto de 2006, 10 sociologia e filosofia passaram a integrar o 

currículo do ensino médio como disciplinas obrigatórias. Na UNIVASF, o Curso de Ciências 

Sociais foi criado no bojo da reestruturação das universidades públicas – REUNI, no ano de 

2009, em resolução aprovada pelo Conselho Universitário – CONUNI, no modelo tradicional 

denominado 3+1, agrupando no mesmo projeto o bacharelado com áreas de concentração em 

Antropologia, Ciência Política e Sociologia e a licenciatura, que tendo a mesma base comum 

do bacharelado, a partir do quinto semestre passava a oferecer aos seus optantes as disciplinas 

pedagógicas como base para a docência. Com acrescente demanda pela opção da licenciatura 

e, atendendo à legislação vigente, o Colegiado de Ciências Sociais define por desvincular a 

licenciatura do bacharelado. 

A decisão de desvincular a licenciatura do bacharelado foi a obrigatoriedade de dar 

cumprimento à atual legislação que determina a criação de um perfil próprio para os 

profissionais de ensino, articulando os conteúdos específicos do conjunto de disciplinas das 

Ciências Sociais à prática pedagógica e possibilitando ao estudante uma sólida formação tanto 

para a pesquisa, como para o ensino e a prestação de serviços em instituições públicas e 

privadas. Para tanto, além das disciplinas obrigatórias do Núcleo Comum do curso, tanto para 

o Bacharelado quanto para a Licenciatura, o currículo prevê a continuidade de disciplinas das 

três áreas de concentração, (antropologia, sociologia e ciência política), além das 

metodologias e práticas voltadas para as ciências sociais para a sua integralização (disciplinas 

pedagógicas). Outras demandas de ordem pedagógica, social, disciplinar e institucional são 

contempladas nesse projeto. 
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3 CONCEPÇÃO DO CURSO 

 

3.1 Dados gerais do curso 

Nome do Curso: Licenciatura em Ciências Sociais 

Título ofertado: Licenciado em Ciências Sociais 

Portaria de Reconhecimento: Nº310 de 28 de abril de 2015 

Turno: Noturno 

Carga Horária: 3.305 Horas. 

Duração Mínima: 04 anos – 08 semestres  

Máxima: 08 anos – 16 semestres 

Vagas: 40 (quarenta) 

 

 

3.2 Princípios teórico-metodológicos que norteiam o curso 

 

A história da Universidade Brasileira está vinculada à luta permanente no campo 

educacional de todos aqueles que buscam um espaço acadêmico onde se exercitem teorias e 

práticas reveladoras da Sociedade e do Estado. Tendo por base tal pensamento, a formação 

acadêmica dos estudantes não pode se restringir à transmissão de ensinamentos em sala de 

aula, concedendo a poucos o privilégio de realizar ações de pesquisa e extensão, na maior 

parte das vezes desvinculadas da organização curricular. É necessário o entendimento de que 

tudo o que se faz ou se vivencia em uma instituição de ensino é currículo e, como tal, não é 

algo definido e definitivo, mas um projeto que se forja no cotidiano pelos professores e pelos 

alunos. Também, é fundamental uma formação cidadã que permita construir o ser profissional 

de forma global e não apenas em ações isolacionistas. O desafio, pois, é o de construir uma 

concepção onde se atribua a face social da universidade ao ensino e à pesquisa, funções 

historicamente constituídas em cuja trajetória é capaz de revelar-se a inserção e o 

comprometimento da instituição com a realidade. 

A indissociabilidade entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão, é fundamental 

no fazer acadêmico e pressupõe transformações no processo pedagógico, dado que 

professores e alunos constituem-se como sujeitos do ato de ensinar e aprender. Nesse sentido, 

faz-se necessário a instrumentalização de um processo dialético de teoria/prática que favoreça 

a visão integrada do social, na compreensão de que a grande função da educação é a de 
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proporcionar aos aprendizes mecanismos de interpretação da realidade que os envolve, 

tornando-os cada vez mais conscientes do seu papel de cidadãos e cidadãs realizadores (as) da 

história da sociedade. 

Apesar da necessidade que vem sendo sentida de integração entre as disciplinas, a 

realidade do ensino no Brasil em todos os níveis é a convivência cotidiana com uma 

organização de ensino fragmentada e desarticulada, em que os currículos são constituídos por 

compartimentos estanques e incomunicáveis que produzem uma formação humana e 

profissional de alunos e professores insuficiente para o enfrentamento das práticas sociais que 

exigem formação mais crítica e competente.  

 

POLÍTICA DE ENSINO 

 

Em consonância com o PDI – Projeto de Desenvolvimento Institucional da UNIVASF, 

a Educação Superior nesse PPC é considerada como bem público e, portanto, direito de 

cidadania. Nessa perspectiva, o compromisso com a realidade determina a proposição de 

ações de caráter operacional que devem possibilitar as mudanças que se fazem necessárias a 

um curso de Ciências Sociais na Habilitação Licenciatura, no seu compromisso de participar 

da resolução dos problemas da região onde ele está inserido, a partir da compreensão do tipo 

de sociedade que se deseja construir. 

De acordo com a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96), 

educação não é um serviço disponível para consumo, é um direito conquistado. Não é tão 

somente ensino, nem se restringe às preocupações de formação da força produtiva para o 

mercado de trabalho. Educar é explicitar na solidariedade constitucional o desenvolvimento 

humano (artigo 2.º) que deve almejar uma prática social emancipatória (artigo 1.º, § 2.º). 

Educação, portanto, é promoção humanística, científica e tecnológica do País (artigo 

214, incisos IV e V), desenvolvida nos ambientes universitários como espaços privilegiados 

de pesquisa e construção do saber. Trata-se de ação social que abrange os processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana em sociedade, por 

meio do trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais (artigo 1.º, LDB). É plural nas 

ideias e nas concepções pedagógicas (artigo 206, inciso III), no respeito à alteridade e 

tolerância (artigo 3.º, inciso IV), na igualdade de oportunidades, desenvolvida pelo corpo 

discente, docente e com a colaboração dos servidores técnico administrativos em ambiente 
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que assegure a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento e o saber 

(artigo 206, inciso II). 

As diretrizes e propostas para a licenciatura em Ciências Sociais pressupõem o 

conjunto das políticas públicas orientadas pela cidadania, para a justiça social e o 

desenvolvimento auto-sustentável, de forma que os seus alunos transformem o seu arquivo de 

informações em conhecimento aplicável, em saber crítico que os auxiliem a lutar por seus 

direitos e a transformar a sociedade na qual vivem e trabalham. Nesse contexto o Projeto 

Pedagógico do Curso de Ciências Sociais na habilitação Licenciatura, aqui constituído, acena 

para a flexibilidade como componente indispensável à estruturação curricular, de modo a 

atender tanto as demandas da sociedade tecnológica moderna, quanto àquelas que se 

direcionam a uma dimensão criativa e libertária para a existência humana. Entendida nesse 

contexto, a flexibilidade curricular não constitui apenas possibilidade, mas condição 

necessária à concretização de um projeto de ensino de qualidade, considerando que a 

construção do conhecimento sob a ótica da racionalidade crítica ocorre a partir de reflexões 

mediadas pela interação permanente com a realidade.  

 Por fim, deve-se ressaltar do ponto de vista institucional, que a presente proposta 

contribui na consolidação da UNIVASF, de acordo com o PDI, enquanto universidade 

preocupada em implantar alternativas teórico–metodológicas inovadoras alicerçadas em uma 

organização pedagógica, que tem como foco a integração e a interligação da realidade escolar, 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão e de educação continuada. Portanto, o desenho e 

a estrutura curricular desse projeto pedagógico levam em conta: a formação mais equilibrada 

de disciplinas; novas perspectivas de atuação acadêmica e profissional e, fundamentalmente, 

uma formação que preveja a atuação do licenciado no campo de trabalho aberto pela 

necessidade das Ciências Sociais na formação humana. 

Mensalmente, como forma de diversificar os debates curriculares, o colegiado 

promoverá o Ciclo de Debates. Esse ciclo consiste em trazer para debate com os alunos e 

professores do colegiado (preferencialmente, embora não exclusivamente) convidados 

externos, professores, pesquisadores, pessoas de notável saber e reconhecimento publico, ex-

alunos em pós-graduação etc; com o propósito de apresentação de suas respectivas pesquisas 

e experiências profissionais, favorecendo elementos interdisciplinares importantes para a 

política de ensino. 

A partir dessa compreensão, o curso, em consonância com as finalidades da 

UNIVASF, articula as políticas curriculares de formação com as políticas institucionais 
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necessárias para uma melhor intervenção nas realidades locais onde estão inseridos os cursos 

por ela oferecidos. 

 

POLÍTICA DE PESQUISA 

A pesquisa científica na universidade constitui-se numa prática fundamental, não 

apenas pelos benefícios que gera na formação acadêmica do aluno, posto que lhe aguça o 

raciocínio lógico e o espírito investigativo, mas também pelo sentido estratégico que 

desempenha para a sociedade que dela se beneficia direta ou indiretamente, em sua 

permanente busca das soluções para os problemas que afetam a coletividade. Para Paulo 

Freire (2002), não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Ensina-se porque se busca, 

pesquisa-se para constatar, e assim intervir e então educar e educar-se. Na mesma linha de 

raciocínio, Demo (2002), aponta dois valores para a pesquisa: o científico – de produção do 

conhecimento - e o educativo – de instrumentalização criativa para a emancipação, o aprender 

a criar. A educação libertadora e sua associação com a atividade de pesquisa devem ser 

mediações na formação também do homem, e não apenas do professor ou do pesquisador, 

devendo a pesquisa dialogar com a comunidade, no sentido de troca de saberes entre o 

científico e o cotidiano (FREIRE: 2002). É com essa visão que a licenciatura em Ciências 

Sociais propõe a pesquisa científica; como atividade humana sujeita a erros, desconfigurada 

como mito, que vai tomando forma pelo método científico e construindo o caminho dos seus 

acertos. 

Assim, pode-se concluir que “pesquisar coincide com a vontade de viver, de 

sobreviver, de mudar, de transformar, de recomeçar. Pesquisar é demonstrar que não se 

perdeu o senso pela alternativa, que a esperança é sempre maior que qualquer fracasso, que é 

sempre possível reiniciar” (DEMO, 2003, p. 38). Se pesquisa é vida, mudança, transformação, 

recomeço, esperança, a universidade, como lócus privilegiado do fazer pesquisa, deve estar 

conectada com a vida concreta, porque, diante das incertezas dos tempos e das profissões o 

seu papel é formar espíritos inquietos, com aposta no desconhecido. 

Atentando para essa perspectiva, os laboratórios do Colegiado de Ciências Sociais, a 

saber, Laboratório de Antropologia, Filosofia e Política- KRISIS, ao Laboratório de Pesquisa 

Interdisciplinar sobre o uso de Substâncias Psicoativas –LAPIS, Observatório de Pesquisa em 

Educação, Trabalho e Cultura – ETC, Laboratório de Ensino de Ciências Sociais LABENCS, 

NEELA – Núcleo de Extensão em Estudos Latinoamericanos, Grupo de Pesquisa Educação, 

Narrativas e Experiência Docente na contemporaneidade – NARRATIVIDADES, 
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Observatório de Políticas Públicas do Vale do São Francisco, e a Liga Acadêmica 

Interdisciplinar para o Estudo da Morte e do Suicídio – THANÁTOUS contribuem 

assertivamente para a iniciação discente em pesquisas em ciências sociais nas mais 

diversificadas áreas. Assim, o aluno pode participar, aprender e desenvolver pesquisas 

científicas em conjunto com professores e pesquisadores associados, propiciando amplo 

ambiente de iniciação à pesquisa científica.  

A pesquisa é fundamental para as Ciências Sociais, sobretudo para o professor de 

Sociologia, pois somente onde há pesquisa há produção e criação do conhecimento destinado 

a tornar melhor a vida da população. Ensinar a aprender e aprender o tempo todo, é o que vai 

assegurar o potencial civilizatório da universidade. Sob outra perspectiva, o curso de ciências 

sociais também estimula os seus docentes a buscarem recursos junto às instituições 

financeiras para manter crescente o desenvolvimento de pesquisas e a manutenção da 

infraestrutura necessária à sua consolidação, tomando como referência os princípios: 

 Consciência das necessidades e problemas regionais e nacionais. 

 Maturidade para captar recursos compatíveis com os interesses do curso. 

 Elaboração de projetos exequíveis. 

Estímulo à formação e consolidação de grupos de pesquisa e projetos integrados 

potencializados pelos Laboratórios de Pesquisa vinculados ao curso. 

 Realização de eventos científicos para discussão e troca de experiências. 

 Divulgação das produções acadêmicas. 

 Criação de cursos de Pós-Graduação lacto e strictu senso. 

 

POLÍTICA DE EXTENSÃO 

 

A extensão é compreendida neste PCC como o processo pelo qual o conhecimento 

construído coletivamente no âmbito das atividades acadêmicas do curso é transformado em 

tecnologia de intervenção social. Neste processo, a universidade passa a assumir o 

compromisso político e ético de contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos diferentes 

grupos sociais presentes em seu campo de atuação. A criação de tecnologias sociais de 

intervenção necessita de um conhecimento aprofundado da realidade em que as práticas 

extensionistas serão executadas. Isto implica numa indissociabilidade entre a pesquisa 

empirio-crítica a partir das diferentes áreas de investigação do curso (Sociologia, 
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Antropologia, Filosofia, Ciências Políticas, História, Educação) e a intervenção propriamente 

dita. 

De acordo com o que é compartilhado entre os membros do presente colegiado, as 

atividades de extensão promovem resultados mais efetivos na medida em que são orientadas 

pelas as necessidades reconhecidas dos atores sociais por estas beneficiados. Do então, um 

dos pilares fundamentais da política de extensão do colegiado é a aproximação com diferentes 

setores organizados da sociedade civil a fim de estabelecer de modo dialógico as estratégias 

de combate aos problemas sociais que os afetam. 

Atentando para o caráter do egresso deste curso, o colegiado de ciências sociais busca 

estabelecer uma política de extensão para a licenciatura que habilite o profissional a atuar no 

combate a formas institucionalizadas de desigualdade – tais como as de gênero, raça e opção 

sexual dentre outras – tanto no seio da comunidade discente do ensino básico quanto em 

outras áreas de experiência que por ventura transcendam ao próprio âmbito da educação. Para 

executar esta política de extensão, o colegiado visa promover a formação do licenciando em 

um contexto complexo constituído tanto pela interação entre as diferentes disciplinas teóricas 

e metodológicas, como a partir de contribuições acadêmicas dos diferentes laboratórios de 

pesquisa que são compostos pelos docentes do curso.  

Não obstante a necessidade de um nível aprimorado de maturidade teórico-

metodológica do discente para que este atue na extensão, será salutar estreitar o contato do 

licenciando com outros órgãos institucionais da universidade que atuam na realização de 

projetos de intervenção na comunidade local. Nesse sentido, todos os laboratórios do 

Colegiado de Ciências Sociais, a saber, Laboratório de Antropologia, Filosofia e Política- 

KRISIS, ao Laboratório de Pesquisa Interdisciplinar sobre o uso de Substâncias Psicoativas –

LAPIS, Observatório de Pesquisa em Educação, Trabalho e Cultura – ETC, Laboratório de 

Ensino de Ciências Sociais LABENCS, contam com atividades extensionistas, propiciando 

aos alunos o contato com essas atividades durante toda a formação.  

Outro exemplo destes é o Núcleo de Estudos AfroBrasileiros Abdias do Nascimento e 

Ruth de Souza (NEAFRAR) ligado à Pró-Reitoria de Extensão da UNIVASF. Formado e 

coordenado por professores do colegiado de ciências sociais, o NEFRAR constitui-se 

atualmente como um importante espaço de elaboração, execução e apoio a ações que visem o 

combate à discriminação e à exclusão social de grupos historicamente marginalizados, tais 

como negros, mulheres, homossexuais, deficientes etc. Criado como desdobramento 

institucional da aprovação unânime das Políticas de Ações Afirmativas na UNIVASF, o 
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NEFARAR hoje assume a tarefa de ser um importante instrumento de capacitação do corpo 

discente e docente para atuar no combate às desigualdades sociais na região. Tendo iniciado 

suas atividades no interior da comunidade acadêmica, o NEAFRAR hoje volta-se para a 

capacitação de professores e gestores escolares como agentes multiplicadores do combate à 

discriminação e desigualdade de gênero, raça, sexualidade etc. no ensino básico. Sendo assim, 

a aproximação do licenciando com um órgão deste tipo torna-se fundamental para a aquisição 

de habilidades de extensão.  

Outro grupo que possui este perfil (pesquisa e extensão) é o NEELA (Núcleo de 

Extensão em Estudos Latinoamericanos), também composto por professores do Colegiado. O 

Núcleo tem como objetivo promover a formação do estudante na realização de atividades de 

extensão e de pesquisa, de forma articulada, buscando dialogar sobre temas comuns às 

populações da América Latina, como as populações tradicionais indígenas. Através da ação 

de alguns professores, o NEELA vem desenvolvendo atividades de extensão e de pesquisa em 

Territórios Indígenas e comunidades escolares. Os temas centrais do NEELA estão voltados 

para o combate ao racismo, à desigualdade social, bem como à valorização das comunidades 

étnicas e a pluralidade e diversidade sociais do Vale do São Francisco. 

 

3.3 Objetivos do curso 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

  Oferecer ao formando um embasamento nas dimensões política, social, histórica, 

cultural, filosófica, científica  educacional, que o capacite para atuar no magistério enquanto 

cientista social e sujeito crítico das realidades. Proporcionar–lhe formação teórica e de 

pesquisa capaz de conduzir o discente a uma reflexão sobre a sociedade contemporânea e, ao 

mesmo tempo, prepará-lo para a convivência coletiva nas várias dimensões do cotidiano. 

  Contribuir para a melhoria da qualidade de ensino através da construção e 

implementação de uma política de profissionalização dos cientistas sociais para atuação no 

ensino da sociologia, antropologia e ciência política. 

 

ESPECÍFICOS 
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Proporcionar uma formação de professor na área das ciências sociais que compreenda 

uma substantiva base teórico-metodológica na área da sociologia, antropologia e ciência 

política e conhecimentos epistemológicos específicos do campo da educação, de modo a 

possibilitar a problematização das práticas educativas experimentadas. 

  Considerar a prática pedagógica como eixo da licenciatura plena e como o resultado 

de um projeto aglutinador dos diferentes campos de conhecimentos, inserindo o licenciado 

desde o início do curso em trabalhos de extensão e pesquisa na área educacional. 

  Fomentar iniciativas que proporcionem a elaboração e o desenvolvimento de projetos 

de ensino na área, garantindo o diálogo ente a área Educacional e a área das Ciências Sociais. 

   Privilegiar a compreensão e a valorização da diversidade cultural dos discentes e da 

complexidade organizacional da sociedade onde estão inseridos, de modo a garantir-lhes a 

formação ética e o exercício da cidadania. 

   Estimular a conformação de um imaginário social comprometido com os ideais 

democráticos da justiça e da solidariedade sociais e com a prática política que consagre o 

Estado de Direito, a democracia e as políticas sociais. 

  Desenvolver o senso de responsabilidade perante o social e o comprometimento com 

uma relação de respeito e convivência que rejeita toda a forma de preconceito, discriminação 

e exclusão e está orientada no sentido da transformação das desigualdades sociais e na 

construção de uma sociedade solidária. 

  Traduzir os conhecimentos sobre as pessoas, a sociedade, a economia, a história, as 

práticas sociais e culturais, em condutas de indagação, problematização, análise e 

protagonismo diante de situações novas, problemas ou questões da vida pessoal, social, 

política e cultural, acionando-se os conhecimentos construídos para a resolução de problemas 

em contextos local e global. 

 

 

3.4 Perfil do egresso 

 

Traçar o perfil profissional de referência para um curso não é apenas o exercício de 

descrever as competências e habilidades que se pretende desenvolver ao longo do processo de 

formação, mas assumir uma concepção de profissionalização que se constrói historicamente 

no quotidiano, dentro e fora da universidade, a partir dos desafios propostos pela sociedade 

conforme enfatiza (PARECER CNE/CP 9/2001). 
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A reconstrução da universidade pública passa necessariamente pelo resgate do seu 

compromisso social e político, com a transformação do mundo, onde a formação de cidadãos 

e cidadãs livres, críticos e construtivos é assumida enquanto uma etapa indispensável da sua 

ação política e pedagógica. Esta formação depende da qualidade do ensino veiculado dentro e 

fora da sala de aula, mas também, das relações estabelecidas entre docentes e discentes; na 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e, sobretudo no projeto de universidade 

pública que se deseja. 

O projeto para o Curso de Licenciatura em Ciências Sociais preconiza um tratamento 

igualitário e integrado entre o bacharel e o licenciado, procurando responder a dupla 

dissociação tradicionalmente envolvida no modelo tradicional de formação de professores: a 

separação entre o domínio das ciências sociais e sua adequação aos processos de ensino-

aprendizagem, mas também, a dissociação entre o ensino das teorias e métodos educacionais e 

a prática concreta das atividades de ensino em sala de aula e do trabalho com o coletivo 

escolar. 

Compreendendo que a prática docente pressupõe a capacidade de interpretar e 

problematizar, além de formar competências e habilidades na produção do ensino das ciências 

sociais, é fundamental, para o entendimento sistemático da complexidade, não apenas da vida 

social, mas do próprio processo pedagógico, que os conteúdos sejam articulados com os 

objetivos do ensino básico, desnaturalizando concepções ou explicações dos fenômenos 

sociais; abrindo aos estudantes a consciência de processos e estruturas condicionadoras da 

vida social, mas também do caráter ativo da conduta e sua importância na mudança social. 

Ao se eleger a cidadania como princípio elementar da educação escolar, necessário se 

faz favorecer experiências que apontem na direção de valores e práticas democráticas que 

estimulem uma participação social efetiva. A prática escolar, a relação professor/aluno na sala 

de aula e fora dela, a relação administração escolar e professores; administração escolar e 

comunidades de pais etc, precisam estar abertas à discussão e à participação dos envolvidos 

nesse processo. Nessa perspectiva, a investigação sociológica pode ser indispensável. 

A Licenciatura em Ciências Sociais constitui um canal direto de comunicação e 

influência entre o ensino superior e os demais níveis de ensino e representa uma grande 

responsabilidade social da universidade. A formação de professores do ensino básico encontra 

hoje a oportunidade de ganhar o dinamismo e a qualidade tão necessários para elevação da 

cidadania e empregabilidade das classes populares, assim como, para a elevação do nível de 

preparo dos ingressantes no ensino superior, considerando que a atividade acadêmica do curso 
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é voltada justamente para o exercício da reflexão e da visão crítica da realidade. Do ponto de 

vista pedagógico, a preocupação do curso é com a valorização do magistério e a elevação do 

padrão de qualidade da formação dos seus profissionais pela integração teoria/prática 

(PARECER CNE/CP 9/2001). 

Na atualidade mais do que nunca a universalização do saber é considerada algo 

desejável sob o ponto de vista social, no sentido da melhoria da qualidade de vida da 

população. A incorporação plena dos indivíduos na vida social, econômica e política do país 

está diretamente relacionada com seu nível educacional, o que lhes permitem participar da 

construção sociocultural do ambiente do qual fazem parte. É a partir da educação e da cultura 

que todos têm acesso à informação e aos conhecimentos necessários para usufruir e / ou criar 

os recursos e serviços disponíveis na sociedade; engajar-se nela através do trabalho; cuidar 

melhor de si e do seu grupo social em aspectos considerados importantes para a vida digna. 

Nesse sentido, torna-se indispensável que cada um adquira competências e conhecimentos 

que contribuam verdadeiramente para a melhoria do seu meio social. No entanto, vastas 

parcelas da população que não conseguem encaixar-se nesse perfil são empurradas para a 

periferia, excluindo-se do processo de desenvolvimento. 

Também, por isso, a escola e o profissional que nela atua, necessariamente, tem que se 

constituir enquanto instrumento de questionamento dessa ordem social. Nesse sentido, o 

currículo procura articular as áreas do conhecimento, no âmbito teórico e prático, de tal forma 

que o aluno seja capaz de identificar os desafios colocados pela realidade e possa enfrentá-los 

através de uma formação humana e profissional, na qual o domínio do conhecimento 

articulado com a criatividade e a iniciativa permitam-lhe, integrar-se e intervir nela de forma 

eficiente e qualificada. Nesse contexto, as ciências sociais ganham força, exigindo docentes 

com boa formação inicial, que dialoguem com os seus alunos e os dilemas do seu tempo, sem 

descuidar-se da educação continuada e permanente. 

O licenciado em Ciências Sociais tem como área de atuação privilegiada a docência no 

Ensino Básico, ou seja, atuará em escolas ou outras instituições educacionais públicas e 

privadas da educação básica no país, estando habilitado e qualificado a ensinar as matérias 

que compõem o corpus das ciências sociais, a saber: sociologia, antropologia e ciências 

políticas, bem como dar consultoria, planejar ou quaisquer outras atividades relacionadas ao 

assunto que estejam dentro de sua competência. 
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Diante de tais considerações, o profissional a ser formado deve apresentar o seguinte 

perfil, de acordo com o que dispõe a Lei n° 6888, de 10 de dezembro de 1980, regulamentada 

pelo Decreto Nº 89.531, de 5 de abril de 1984 e o Parecer CNE/CP 9/2001: 

• ensinar disciplinas de Ciências Sociais (Sociologia, Antropologia e Ciência Política) nos 

estabelecimentos de ensino da Educação Básica e Superior;  

• assessorar e prestar consultoria a empresas, órgãos da administração pública direta ou 

indireta, entidades e associações, relativamente à realidade social; 

• participar da elaboração, supervisão, orientação, coordenação, planejamento, programação, 

implantação, direção, controle, execução, análise ou avaliação de qualquer estudo, trabalho, 

pesquisa, plano, programa ou projeto global, regional ou setorial, atinente à realidade social e 

política; 

• demonstrar competência para atuação multidisciplinar em campos específicos do 

conhecimento; 

• capacidade para articular os cursos de formação inicial com os diferentes programas e 

processos de formação continuada; 

• orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos alunos; 

• comprometer-se com o sucesso da aprendizagem escolar; 

• assumir e saber lidar com a diversidade existente entre os alunos; 

• incentivar atividades de enriquecimento cultural; 

• desenvolver práticas investigativas; 

• elaborar e executar projetos para desenvolver conteúdos curriculares; 

• utilizar novas metodologias, estratégias e materiais de apoio; 

• desenvolver hábitos de colaboração e trabalho em equipe; 

• demonstrar interesse para discutir o papel político pedagógico do educador na sociedade; 

• estimular os alunos a valorizar o conhecimento, os bens culturais, o trabalho e a ter acesso a 

eles autonomamente, selecionando o que é relevante e adquirindo confiança na própria 

capacidade para pensar e encontrar soluções para os problemas; 

• Desenvolver material didático-pedagógico na área das ciências sociais; 

* orientar o aluno para relativizar, confrontar e respeitar diferentes pontos de vista, 

exercitando a democracia e assumindo responsabilidades; usar tecnologias de informação e de 

comunicação; 

• assumir a docência como compromisso social e de inclusão; 

• ser pesquisador(a) da sua própria prática pedagógica. 
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Além da formalização de estágios, que estabelece o diálogo com as instituições 

educadores, no processo de formação, o discente deve participar de atividades e projetos que 

o coloque frente à problemática nacional, regional e local e que dirijam o seu interesse para a 

busca de soluções. Considerando que aprender não é estar em atitude contemplativa diante 

das informações, mas valorizar a ação, a reflexão crítica, a curiosidade, o questionamento do 

existente, a inquietação, características básicas do sujeito crítico; que parte da realidade para 

problematizar o conhecimento. Nessa compreensão, o ensino, a pesquisa e a extensão passam 

a ter um sentido especial, pois envolvem o professor e o aluno na tarefa de investigar e 

analisar o seu próprio mundo. 

 

3.5 Mercado de trabalho 

 

Ao se formar, o estudante recebe o título de Licenciado em Ciências Sociais. Para isso, 

deve obter o número de créditos exigidos para conclusão do curso. O diploma de licenciado 

em Ciências Sociais é o documento oficial que faculta ao seu portador o exercício do 

magistério das disciplinas da Ciências Sociais na Educação Básica e Superior bem como a 

atuação em atividades de pesquisa e extensão na área de ciências sociais.  

O campo de atuação do licenciado cientista social, são Instituições públicas e privadas 

de Educação (ensino Fundamental, médio e superior) e em cursos livres, podendo atuar 

também em atividades de planejamento, consultoria, formação e assessoria junto a empresas 

públicas, privadas, organizações nãogovernamentais, governamentais, partidos políticos, 

movimentos sociais e atividades similares. 

 

3.6 Mecanismos de acompanhamento e avaliação 

 

O Sistema de Avaliação no curso de ciências sociais é global, o que implica dizer que 

a avaliação incidirá sobre os diversos níveis: avaliação da aprendizagem, avaliação 

educacional e avaliação institucional, o que coloca como seus focos o aluno, o docente, o 

contexto escolar e o contexto social. Nesse sentido, o processo avaliativo visa estabelecer uma 

compreensão integrada e articulada em conjunto com a participação da comunidade interna e 

externa, numa construção coletiva sobre a sua finalidade. 
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Conforme recomendação da LDB 9694/96, a prática avaliativa deve priorizar os 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos, respeitando-se os seguintes critérios: 

 

a. Constância – o processo avaliativo inserido em todo processo pedagógico, cruzando a 

relação planejamento/ensino/aprendizagem. 

b. Diversidade – o processo avaliativo materializado através de uma variedade de 

instrumentos avaliativos durante o tempo pedagógico das disciplinas, na coleta de 

informações sobre o avaliado.  

c. Democracia – a proposta de avaliação contida no programa de ensino de cada disciplina é 

apresentada no começo de cada semestre pelos docentes aos alunos para conhecimento e 

discussão coletiva. 

d. Pertinência – a escolha, a construção e a implementação dos instrumentos avaliativos 

consideram a natureza do curso, da disciplina e as necessidades de aprendizagens dos 

estudantes. 

 

• Implantação e atualização do PPC: 

 

A avaliação do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais será 

permanente, dada a necessidade de continuamente aferir o resultado do currículo, como 

também certificar-se da necessidade de alterações futuras que possam contribuir para a 

otimização do mesmo, considerando -se tanto a sua dinamicidade como a dinamicidade 

histórica, social e cultural, exterior a ele.  Os mecanismos a serem utilizados deverão permitir 

tanto uma avaliação institucional como uma avaliação do desempenho acadêmico – ensino e 

aprendizagem – de acordo com as normas vigentes, viabilizando uma análise diagnóstica e 

formativa durante o processo de implementação do projeto.  

Deverão ser utilizadas estratégias planejadas no âmbito do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) em diálogo com o Colegiado de Ciências Sociais, que possam garantir 

uma discussão ampla do projeto, mediante um conjunto de questionamentos organicamente 

ordenados que facilitem a identificação de possíveis deficiências e/ou de mudanças 

sóciohistóricas que atuem dinamicamente sobre a estrutura curricular, forçando a sua 

reestruturação. O Projeto Político Pedagógico, na concretização cotidiana do curso de 

Licenciatura em Ciências Sociais será também avaliado pela sociedade, através da 
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ação/intervenção docente/discente expressa na produção e nas atividades desenvolvidas no 

âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão.  

O  roteiro proposto pelo INEP/MEC para a avaliação das condições de ensino, em 

atendimento ao artigo 9, inciso IX, da lei n 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), servirá de instrumento para avaliação. Nesse sentido, o processo avaliativo 

dá-se-a sobre: a) Organização didático pedagógica: administração acadêmica, projeto do 

curso, atividades acadêmicas 

articuladas ao ensino de graduação; b) corpo docente: formação profissional, condições de 

trabalho, atuação e desempenho acadêmico e profissional; c) infra-estrutura: instalações 

gerais, biblioteca, instalações e laboratórios específicos.  

 

• Processo de ensino-aprendizagem; 

 

Tradicionalmente, os sistemas avaliativos nas instituições de ensino são somativos e 

classificatórios. De certo modo, a mensuração se impõe pela própria demanda do sistema. 

Contudo, a medida, a nota, não deve ser o objetivo final do processo educativo. Além dos 

óbvios aspectos administrativos relacionados a tal mensuração, as notas servem de parâmetros 

para julgamento, averiguação e tomada de decisões por parte do professor. 

Cabe, então, ao professor “organizar e gerir as situações didáticas, a regulação das 

aprendizagens do aprendiz” (PERENOUD:1999, p. 72). Da mesma forma, a medida também 

oferece ao aprendiz parâmetros semelhantes. A nota apresenta um feedback quanto ao 

desempenho na atividade. O estudante é o principal formador e gerenciador desta medida. É 

ele um dos maiores responsáveis pela construção deste processo. Nesse sentido, o curso adota 

como princípios para as diretrizes do sistema avaliativo três pontos suscitados acima: o 

professor, o aluno e o processo ensino/aprendizagem, entendendo-se que este processo ocorre 

com o envolvimento e a dedicação dessas partes, sendo a função avaliativa ressignificada na 

própria ação avaliativa. 

Aprender, segundo Demo (2000) não pode aludir, nunca, a uma tarefa completa, a um 

procedimento acabado, mas, indica vivamente a dinâmica da realidade complexa, a finitude 

das soluções e incompletude do conhecimento. O saber que surge desse processo é novo, 

implica na descoberta, na atualização de novos padrões de pensamento. Este conhecimento é 

reconstruído, reestruturado individualmente, absorvendo elementos do meio, reorganizando 

inclusive aspectos socioculturais. 
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Na licenciatura em Ciências Sociais pretende-se realizar um processo educativo que 

privilegia a autonomia, estimulando o acadêmico a desenvolver potencialidades que o 

capacitem a aprender, ou seja, a duvidar, a argumentar, a criar novos elementos ou estruturas 

a partir de problemáticas apresentadas. A aprendizagem pretendida, portanto, prevê a 

flexibilidade quanto a novos questionamentos ou ideias, propondo a abertura ao pluralismo. 

Neste sentido, o currículo proposto e, mais especificamente, as disciplinas do curso 

consideram os elementos constituintes desse processo.  

A aquisição de competências e habilidades percorre um caminho gradativo, visando à 

formação do futuro profissional. A avaliação possui três funções fundamentais: diagnóstica, 

somativa e formativa. A avaliação diagnóstica, enquanto função, possibilita identificar os 

estágios de aprendizagem em que se encontram os acadêmicos, ao mesmo tempo que permite 

ao professor se auto - avaliar, a fim de traçar as práticas de ensino a serem desenvolvidas 

junto àqueles. O procedimento adotado é contínuo, re-avaliativo, não se resumindo a um mero 

instrumento de aprovação ou reprovação. Os fins são didáticos, pois possibilitam a 

intervenção pedagógica ao longo do processo. 

A função somativa cumpre, primeiramente, os parâmetros administrativos exigidos, 

mas também possibilita uma avaliação valorativa do decurso da disciplina. Está ela 

relacionada aos critérios previamente escolhidos. Auxilia a tomada de decisão tanto do 

professor quanto do aluno. Para tanto, é imperativo a elaboração do planejamento de ensino, a 

vinculação das avaliações aos objetivos propostos. Isso faculta a acadêmicos e professores o 

reconhecimento e a comprovação do desenvolvimento dos conhecimentos pretendidos. 

Perante isso, pode-se perceber a regulação para o ajuste do currículo real ao nível e ao 

ritmo de trabalho de cada turma (PERENOUD:1999) e a esse processo dá-se o nome de 

avaliação formativa. O principal papel passa, então, a ser o de promover a equidade na 

aprendizagem, pois considera-se as diferenças, sendo necessário ajustes a cada turma e a cada 

acadêmico. O grupo é visto como um todo, mas cada aluno merece uma atenção diferenciada 

nesse ajustamento. O sistema de avaliação de rendimento acadêmico da Licenciatura em 

Ciências Sociais obedece ao previsto no Estatuto da UNIVASF. Sugere-se, entretanto, que o 

professor procure diversificar os instrumentos de avaliação para um melhor aproveitamento 

dos conteúdos. À apresentação gradativa de assuntos deve acompanhar instrumentos que 

também progressivamente contemplem aqueles, procurando, assim, uma avaliação processual 

para evitar as que concentrem um volume excessivo de conteúdo. 
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A avaliação discente é feita por disciplina, abrangendo simultaneamente, os aspectos 

de frequência e de aproveitamento. A frequência 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 ou práticas computadas separadamente, ou ao mesmo percentual de 

avaliações parciais de aproveitamento escolar. Este aproveitamento é considerado ao longo do 

período letivo, mediante verificações parciais, sob forma de provas escritas, orais ou práticas, 

trabalhos escritos ou de campo, seminários, testes ou outros instrumentos constantes no plano 

de unidade didática elaborado pelo professor e aprovado pelo Colegiado do Curso, e ao final 

do período letivo, após cumprido o programa da disciplina, mediante verificação do 

aproveitamento de seu conteúdo total, sob a forma de exame final. A avaliação de 

aproveitamento é expressa em graus numéricos de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 

 

• Auto-avaliação do curso; 

 

A avaliação do curso deverá ser permanente, considerando-o como um documento 

dinâmico e com vistas ao contínuo aprimoramento do curso. A avaliação contemplará 

múltiplos critérios avaliativos da ação dos diversos sujeitos envolvidos, discentes, docentes e 

técnicos. Nessa perspectiva, tal avaliação deverá voltar-se: 

 

1. ao aspecto administrativo, incluindo infra-estrutura de sala de aula, secretarias e 

laboratórios; relação funcionários-docentes/discentes; relação gestores-funcionários; 

funcionamento das instâncias deliberativas (Colegiado, Núcleo Docente Estruturante, 

comissões, etc.); exequibilidade das ações planejadas; horários de funcionamento, dentre 

outros; 

2. ao aspecto pedagógico, abrangendo a pertinência das metodologias de ensino (conteúdos, 

objetivos, procedimentos de ensino e de avaliação) aos planos de curso das disciplinas; 

relação professor-aluno; relação entre os planos de curso e os objetivos propostos no projeto; 

incluindo avaliação da presença da representação discente nos órgãos deliberativos; 

3. ao aspecto da vinculação da Universidade e do curso com a sociedade, por meio da 

avaliação de Projetos de Pesquisa e Extensão e Núcleos Temáticos, de modo aferir a 

relevância científica e social das atividades desenvolvidas no curso. 
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A sistemática de avaliação compromete-se com as deliberações da Lei 10.861 de 14 de 

abril de 2004 que institui o SINAES (Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior), 

que é composto pela avaliação interna na propositura da Comissão Própria de Avaliação 

(CPA), responsável pela condução da avaliação dos Cursos por meio da Comissão Própria de 

Avaliação no Colegiado (CPAC), avaliação dos estudantes através do Exame Nacional do 

Desempenho Estudantil (ENADE) e por fim, a avaliação do curso realizada por membros do 

INEP. 

A Comissão Própria de Avaliação no Colegiado de Ciências Sociais – CPAC é 

dirigida pela Coordenação do Colegiado de Ciências Sociais que coordena uma equipe 

composta por representantes dos estudantes e dos docentes, escolhidos por seus pares e 

representantes da comunidade externa. Essa equipe tem a responsabilidade de elaborar, 

conjuntamente com a Comissão Própria de Avaliação, os instrumentos avaliativos, 

modificando-os quando necessário. Também cabe à CPAC aplicar os instrumentos e 

sistematizar os dados obtidos, analisando-os com vistas à produção do relatório conclusivo da 

avaliação, elaborado anualmente. 

O processo de avaliação envolve os docentes, discentes e técnicos administrativos que 

avaliam os docentes, por disciplina, a coordenação, a infraestrutura e os órgãos da gestão 

superior da universidade. Está sendo criado por iniciativa do Serviço de Apoio Pedagógico da 

Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) o Núcleo de Aperfeiçoamento do Processo de Ensino 

Aprendizagem nos Colegiados. O relatório anual de avaliação, apresentado à CPA é 

socializado entre os membros do curso, mediante apresentação pública no período letivo 

subsequente à aplicação dos instrumentos avaliativos, com objetivos de: 1) apresentar os 

resultados de modo a problematizar as condições atuais de funcionamento do curso; 2) 

construir encaminhamentos voltados à resolução dos problemas detectados; e 3) otimizar a 

continuidade e qualidade do processo avaliativo. 

 

• Destino dos egressos; 

 

Profissional apto para atuar no magistério da Educação onde haja a área das Ciências Sociais, 

seja na docência da sua área de competência (Antropologia, Sociologia e Ciência Política) ou 

na produção teórico-prática de pesquisas e intervenções em instituições sociais. Com o intuito 

de melhor capacitar o licenciado cientista social, o Colegiado desenvolve atualmente o 

Mestrado Profissional em Ensino de Sociologia e o Mestrado em Extensão Rural e 
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desenvolvimento. Ainda com o objetivo de oportunizar a formação continuada do egresso, 

espera-se num futuro próximo constituir a abertura de novos mestrados e de doutorados.   

 

3.7 Políticas de atendimento ao discente 

 

A Política de assistência estudantil desenvolvida pelo Curso de Licenciatura em 

Ciências Sociais tem como base o item 4.4 do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 

– da UNIVASF, 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.  

Considerasse, pois, 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. A 

UNIVASF pauta sua Política de Atendimento Estudantil, visando promover o acesso e a 

permanência de todos os discentes no Ensino Superior, independentemente de sua condição 

física ou socioeconômica. Assegurando, a todos os discentes, igualdade de condições para o 

exercício da atividade acadêmica.  

Os discentes serão estimulados a formação integral, incentivando a participação em 

atividades científicas, culturais, artísticas, esportivas e de lazer, buscando garantir e ampliar 

os direitos sociais relativos ao acesso e a permanência dos discentes de baixa renda na 

graduação através dos programas de assistência estudantil. 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; do acompanhamento dos egressos. 

O Curso de Licenciatura em Ciências Sociais integra suas ações locais de assistência 

estudantil à macro política 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 
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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 

 

Na perspectiva de integrar as políticas de ensino, pesquisa e extensão com as diversas 

realidades dos alunos que ingressam no Curso de Ciências Sociais, o Colegiado tem buscado 

desenvolver ações inclusivas que preparem o ambiente físico e humano para a recepção de 

estudantes com deficiência. Nesse sentido busca integrar as ações locais com as ações do 

Núcleo de Práticas Sociais Inclusivas (NPSI/GR)coordenação de Políticas de Educação 

Inclusiva (CPEI) que é o setor responsável por promover políticas de inclusão na UNIVASF. 

De acordo a Política de Inclusão da UNIVASF e, integrando ações inclusivas no âmbito do 

Campus de Juazeiro, o Colegiado de Ciências Sociais corrobora com as atribuições do NPSI 

que por função: 

* Coordenar e supervisionar as ações do Núcleo de Educação Inclusiva da Univasf;  

* Planejar e executar os recursos financeiros destinados pelo Ministério da Educação e outros 

órgãos para promoção de ações que fomentem a inclusão de pessoas com deficiência na 

Univasf; 

* Oferecer apoio didático-pedagógico a discentes com necessidades educacionais especiais; 

* Estabelecer parcerias com instituições de ensino, ONGs, comunidade local e os setores 

público e privado, para promoção de ações de inclusão e acessibilidade; 

* Oferecer suporte técnico-científico a docentes e técnicos da Univasf, no que tange ao tema 

inclusão e acessibilidade; 

* Fiscalizar o cumprimento das exigências legais referentes às políticas de inclusão e 

acessibilidade no âmbito da Univasf; 

* Estimular o debate, a pesquisa e a extensão sobre o tema da inclusão social de pessoas com 

deficiência; 

* Atuar na inserção da temática da inclusão de pessoas com deficiência nos cursos de 

graduação da UNIVASF, promovendo ações que formem profissionais para lidarem com 

pessoas, sejam elas com ou sem deficiência; 

* Fomentar a formação inicial e continuada de docentes e técnicos da Univasf para atuar com 

a diversidade humana. 
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Em cumprimento a Lei 10.436 de 24 de abril de 2002, regulamentada pelo Decreto nº 

5.626 de 22 de dezembro de 2005, foi inserido no currículo a disciplina de LIBRAS que é um 

componente obrigatório, complementando-se com os componentes de Iniciação ao Ensino I e 

II que trazem as problematizações de questões também ligadas à inclusão na escola básica. 

.   Com a necessidade de inclusão da libra estar para além de um campo disciplinar e na 

possibilidade de desenvolver a consciência inclusiva o Colegiado de Ciências Sociais, 

implementa na recepção dos calouros a aula acalorada de libras que se constitui como um 

importante instrumento de sensibilização do aluno recém chegado para a importância de 

formar-se para a diversidade. Sensibilizando também os docentes para que a inclusão não seja 

um tema pontual, em datas pontuais, mas, que atravesse toda prática docente e os objetivos 

propostos pelo curso. 

 

3.9 Núcleo Docente Estruturante 

 

O NDE é regido pela Resolução 001/2011 do Colegiado de Ciências Sociais (CCS). 

As reuniões ordinárias têm periodicidade semestral, podendo haver reuniões extraordinárias 

sempre que necessário, de caráter público e com convite direcionado ao Centro Acadêmico do 

Curso. O mandado dos membros é de dois anos, podendo ser reconduzidos ao cargo com 

anuência do Colegiado. 

O NDE é o órgão responsável pela elaboração e revisão contínua das normas do 

Curso, que posteriormente são apreciadas e aprovadas pelo Colegiado, pelas discussões 

pedagógicas referentes ao ensino e ao desenvolvimento do PPC dos cursos. Além disso, vem 

desempenhando um papel fundamental no processo de revisão e implantação do Projeto 

Pedagógico do Curso de Licenciatura. 
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4 ESTRUTURA CURRICULAR 

 

4.1 Organização do currículo 

 

Em conformidade com o disposto no Art. 7º § 1o, alínea “f”, da Lei 9.131, de 25 de 

novembro de 1995, seguindo-se a orientação apresentada no Art. 13 da Resolução CNE/CP 

Nº 02/2015 de 01 de julho de 2015, o curso de Licenciatura em Ciências Sociais se estrutura 

em 405 horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao longo do curso; 405 

horas de estágio curricular supervisionado a partir do quarto semestre; 2.800 horas de aulas 

para os conteúdos curriculares de natureza científico cultural e 200 horas para outras formas 

de atividades acadêmico-científico-culturais. Inseridas aos componentes curriculares teóricos 

e práticos, conforme a Meta 12.7 do Plano Nacional da educação – PNE (2014-2024) as 

atividades de extensão ocupa, o mínimo de 10% das 3.305h que integralizam o curso. 

Conforme especificado acima, são quatro tipos de atividades acadêmicas previstas 

para a integralização da Licenciatura em Ciências Sociais, assim concebidas: 

 

CONTEÚDOS CURRICULARES 

Os conteúdos curriculares são compostos por disciplinas de conhecimentos das áreas 

de ciências sociais e de educação. Elas contêm os conteúdos básicos teóricos e práticos das 

três áreas de concentração das ciências sociais, Sociologia, Antropologia e Ciência Política, 

tal como definido nas Diretrizes Curriculares para este curso e normatizado pela Resolução 

CNE/CES 17 de 09/04/02; estas disciplinas subdividem-se em disciplinas obrigatórias e 

optativas, que atuam num processo gradual para a formação de futuros professores 

pesquisadores, com domínio de metodologia científica, além das disciplinas da área de 

educação. 

Nesse sentido a estrutura curricular divide-se em: 

 

1. Conteúdos curriculares de formação de natureza científico e cultural que reúnem os 

conteúdos das ciências que compõe o guarda-chuva que caracteriza as Ciências Sociais, a 

saber, a Antropologia, a Ciência Política e a Sociologia e as disciplinas de formação 

pedagógica docente. Compreende esse componente as disciplinas obrigatórias de: Teoria 

Sociológica I,II, III e IV; Teoria Antropológica I, II, III e IV; Teoria Política I, II, III e IV; 

Pensamento Sociológico no Brasil, Pensamento Antropológico no Brasil, Pensamento Político 
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no Brasil; Filosofia da educação;  Libras, Didática e Práxis Pedagógica I e II, Introdução aos 

Trabalhos Científicos; História do Brasil Escravista; História do Brasil contemporâneo; 

Psicologia da Educação; Iniciação ao Ensino I, II; Ensino das Ciências Sociais I, II e III; 

Métodos qualiquantitativos; Direitos humanos, Política e Gestão da Educação; Metodologia 

de Projeto de Intervenção; Culturas Afro-brasileira e indígena; Estágio Curricular 

supervisionado I, II, III, IV; Projeto de Pesquisa e TCC. 

 

2. Conteúdos curriculares de formação de natureza científico e cultural que satisfazem às 

exigências curriculares do  

curso de licenciatura para uma formação interdisciplinar e pedagógica do futuro professor. 

Compreende esse componente as disciplinas dos fundamentos práticos e teóricos das Ciências 

Sociais, da Educação e áreas afins, optativas e obrigatórias que possibilitam a ampliação do 

conhecimento do discente na área das Ciências Sociais. Essas disciplinas são oferecidas pelo 

Colegiado de Ciências Sociais nos Cursos de Bacharelado e Licenciatura e demais colegiados 

no âmbito da UNIVASF. 

 

3. Conteúdos curriculares de formação de natureza científico e cultural que reúnem disciplinas 

optativas e eletivas – oferecidas por outros Colegiados da UNIVASF, estágios não 

obrigatórios, iniciação à docência, iniciação científica, eventos, intercâmbios acadêmicos, 

atividades de extensão, Residência Pedagógica, entre outros que deem liberdade ao discente 

para as suas preferências temáticas e teóricas. 

 

4. Conteúdos definidos para a educação básica: Os segmentos da educação básica que são 

contemplados na formação do licenciado em Ciências Sociais é o Ensino Fundamental séries 

finais, Ensino Médio e Superior. Nesse sentido os conteúdos inerentes a estes segmentos da 

Educação Básica são contemplados, além das disciplinas dos fundamentos teóricos da 

Sociologia, Antropologia e Ciência Política, nas disciplinas teórico-metodológicas como as 

Iniciação ao Ensino,  Ensino das Ciências Sociais, Didática e Práxis Pedagógica II, Política e 

Gestão da Educação Brasileira e Estágios Supervisionados, Comunicação em Educação –

LIBRAS, Culturas afro-brasileiras e indígenas,  Direitos Humanos e História.  
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4.2 Matriz Curricular 

 

A numeração da primeira linha 

da tabela indica carga horária 

por semestre. Ela também se 

divide em carga horária teórica 

(T), carga horária prática (P) e 

carga horária de Estágio 

Curricular (E). 

 

Carga Horária dos 

Componentes Obrigatórios: 

- Disciplinas + TCC = 2160 + 

120 

- CH do Núcleo Temático = 
NT, 7º período = 120 h 

- Carga Horária de Disciplinas 

Optativas= 180 h 
- CH de Disciplinas Eletivas = 

120 h 

- CH de atividade 

complementar – 200h 

- CH de Estágio – 405h 

- CH Total do Curso – 3305h 
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4.3 Ementários 

 

DISCIPLINA:  Teoria Sociológica I (OBRIGATÓRIA) 1º Período 

 

CH 

60h 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS: 

T P 

60 - 

OBJETIVOS: 

Desenvolver a capacidade analítica e prática em teoria, docência e pesquisa; desenvolver a 

competência na produção e na interpretação de textos em ciências sociais; ampliar a autonomia 

intelectual e docente.   

EMENTA:  

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  

 

 

DISCIPLINA:  Teoria Antropológica I (OBRIGATÓRIA) 1º Período 

 

CH 

60h 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS: 

T P 

60 - 

OBJETIVOS: 

Desenvolver a capacidade analítica e prática em teoria, docência e pesquisa; desenvolver a 

competência na produção e na interpretação de textos em ciências sociais; ampliar a autonomia 

intelectual e docente.   

EMENTA:  

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. Página 21 de 56  
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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 

Referências BÁSICAS: 

REFERENCIAS COMPLEMENTARES 

 

 

DISCIPLINA:  Teoria Política I (OBRIGATÓRIA) 1º Período 

 

CH 

60h 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS: 

T P 

60 - 

OBJETIVOS: 

Desenvolver a capacidade analítica e prática em teoria, docência e pesquisa; desenvolver a 

competência na produção e na interpretação de textos em ciências sociais; ampliar a autonomia 

intelectual e docente.   

 

EMENTA:  

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.  

 

DISCIPLINA:  Didática e Práxis Pedagógica I (OBRIGATÓRIA) 1º Período 

 

CH 

90h 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS: 

T P 

45 45 

OBJETIVOS: 

Compreender os campos epistemológicos – teóricos e práticos- da didática e suas relações no 

ensino de ciências sociais; discutir a práxis como atividade material do homem social e refletir 

sobre as relações de ensino e aprendizagem com o saber e fazer docente. 

EMENTA:  

As relações entre sociedade/educação/escola. Escola, currículo e sociedade. A prática escolar 

enquanto prática social específica. Fundamentos sociais, políticos e epistemológicos da Didática 

na formação do profissional professor e na construção da identidade docente. A Didática em 

diferentes tendências pedagógicas. Práxis: atividade material do homem social. O planejamento e 

a avaliação como instrumentos da ação educativa. Relação professor/aluno mediada pelo 

currículo. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

A DIDÁTICA em questão. 33. ed. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 2012.  

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2013.  

REALI, Aline Maria de Medeiros Rodrigues; MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti (Org.). 

Formação de professores, práticas pedagógicas e escola. São Carlos: EdUFSCar, 2010.      

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

FRANCO, Maria Amélia Santoro; PIMENTA, Selma Garrido (Org.). Didática: embates 

contemporâneos. São Paulo: Edições Loyola, 2012. 

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

Didática e docência: aprendendo a profissão/Isabel Maria Sabino de Farias (et al). – 3ª Ed.- 

Brasilia: Liber Livro 2011. 

 

 

DISCIPLINA:  Introdução aos Trabalhos Científicos (OBRIGATÓRIA) 1º Período 

 

CH 

60h 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS: 

T P 

60 - 

OBJETIVOS: 

Compreender, mediante os aspectos teóricos e práticos, as composições dos trabalhos científicos 

e suas aplicações na academia, explorando os tipos de pesquisa e conhecendo as normatizações 

vigentes. 

 

EMENTA:  

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 
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DISCIPLINA:  Teoria Sociológica II (OBRIGATÓRIA) 2º Período 

 

CH 

60h 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS: 

Teoria sociológica I 
T P 

60 - 

OBJETIVOS: 

Desenvolver a capacidade analítica e prática em teoria, docência e pesquisa; desenvolver a 

competência na produção e na interpretação de textos em ciências sociais; ampliar a autonomia 

intelectual e docente.   

EMENTA:  

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  

 

 

DISCIPLINA:  Teoria Antropológica II (OBRIGATÓRIA) 2º Período 

 

CH 

60h 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS: 

Teoria Antropológica I  
T P 

60 - 

OBJETIVOS: 

Desenvolver a capacidade analítica e prática em teoria, docência e pesquisa; desenvolver a 

competência na produção e na interpretação de textos em ciências sociais; ampliar a autonomia 

intelectual e docente.   

EMENTA:  

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.  
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LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 24. ed. Rio de Janeiro: J. 

Zahar, 2009.  

 

 

DISCIPLINA: Teoria Política II (OBRIGATÓRIA) 2º Período 

 

CH 

60h 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS: 

Teoria Política I 
T P 

60 - 

OBJETIVOS: 

Desenvolver a capacidade analítica e prática em teoria, docência e pesquisa; desenvolver a 

competência na produção e na interpretação de textos em ciências sociais; ampliar a autonomia 

intelectual e docente.   

EMENTA:  

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.  

 

Bibliografia Complementar:  
ROUSSEAU, Jean Jacques. Do Contrato Social: princípios do direito político. 2 ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2008 Página 23 de 56  

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.  

 

 

DISCIPLINA:  Filosofia da Educação (OBRIGATÓRIA) 2º Período 

 

CH 

60h 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS: 

T P 

60 - 

OBJETIVOS: 

Desenvolver a capacidade analítica e prática em teoria, docência e pesquisa; desenvolver a 

competência na produção e na interpretação de textos em ciências sociais; ampliar a autonomia 

intelectual e docente.   

EMENTA:  

A educação como objeto da reflexão filosófica. O estudo de importantes posições filosóficas 

sobre a educação na história da filosofia. Modernidade, filosofia e educação. As filosofias 

contemporâneas e a educação. 

 

Bibliografia básica: 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013. 

KANT, Immanuel. Sobre a pedagogia. Piracicaba: Editora UNIMEP, 2011. 
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NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Escritos sobre educação. São Paulo: Edições Loyola, 2011. 

 

Bibliografia complementar: 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Atlas, 2009. 

DEWEY, John. Democracia e educação: introdução à filosofia da educação. São Paulo: 

Nacional, 1979. 

JAERGER, Werner. Paidéia. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2001. 

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Textos sobre educação e ensino. São Paulo, SP: Centauro, 

2004. 

PLATÃO. A república de Platão. São Paulo: Perspectiva, 2006. 

 

 

 

DISCIPLINA: COMINICAÇÃO EM EDUCAÇÃO - LIBRAS 

(OBRIGATÓRIA) 

2º Período 

 

CH 

60h 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS: 

T P 

60 - 

OBJETIVOS: 

Desenvolver a capacidade analítica e prática em teoria, docência e pesquisa; desenvolver a 

competência na produção e na interpretação de textos em ciências sociais; ampliar a autonomia 

intelectual e docente.   

EMENTA:  

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 

 

 

DISCIPLINA: Iniciação ao Ensino I (OBRIGATÓRIA) 2º período 

 

http://www.mec.gov.br/legis/pdf/lei10436.pdf#_blank
http://librasemcontexto.org/Livro_Estudante/Livro_Estudante_2007.pdf
http://editora-arara-azul.com.br/estudos3.pdf
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CH 

90 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS:  

 

Didática e práxis pedagógica I 
T P 

 90 

OBJETIVOS: 

Oportunizar ao licenciando uma aproximação com o universo da pesquisa e docência no ambiente 

escolar. 

EMENTA:  

Problematização, mediante prática investigativa, dos diversos saberes circulantes no universo da 

docência na área das Ciências Sociais. Inserção do licenciando no contexto das instituições de 

Educação Básica. Reflexão sobre a diversidade nas praticas pedagógicas em ciências sociais. 

 

Bibliografia básica: 

ANDRÉ, Marli (org.) et al. Pedagogia das diferenças na sala de aula. 10. ed. Campinas, SP: 

Papirus, 2009.  

Bourdieu, Pierre. A escola conservadora: as desigualdades frente à escola e à cultura. Educ. Rev. 

1989, n.10.                                 

SILVA, Tomaz Tadeu da. Identidade e diferença: impertinências. In: Educação e 

Sociedade. Campinas, n.º 79, ago., 2002. p. 65-66. 

 

Bibliografia complementar 

 

BRASIL, MEC/SEESP. A integração do aluno com deficiência na rede de ensino: 

iniciando a conversa. Turma do Bairro na Classe, n.º 1. Brasília, s.d. 

BRASIL, MEC/SEESP. A integração do aluno com deficiência na rede de ensino: novos 

conceitos, novas emoções. Turma do Bairro na Classe, n.º 2. Brasília, s.d. 

 

 

  

DISCIPLINA: Iniciação ao Ensino II (OBRIGATÓRIA) 2º período 

 

CH 

90 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS:  

 

Iniciação ao ensino I 
T P 

 90 

OBJETIVOS: 

Oportunizar ao licenciando um diálogo com o universo da pesquisa e docência no ambiente 

escolar. 

EMENTA:  

Problematização, mediante prática investigativa, dos diversos saberes circulantes no universo da 

docência na área das Ciências Sociais. Pesquisa sobre as diversas metodologias de ensino e 

aprendizagem nas ciências sociais e suas ligações com as realidades locais. Reflexão sobre as 

políticas de conhecimento existentes no Ensino Médio. 

 

Bibliografia básica: 

CARVALHO, Lejeune Mato Grosso de (Org.). Sociologia e ensino em debate: experiências 

e discussão de Sociologia no Ensino Médio. Ijuí: Ed. Unijuí, 2004.                                   

 

DURKHEIM, Émile. Educação e Sociologia. 11. ed. São Paulo: Edições Melhoramentos, 

1978. 
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FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 18. ed. Tradução Roberto Machado. Rio de 

Janeiro: Edições Graal, 1979. 

 

Bibliografia complementar 

 

FREIRE, Paulo. Educação e mudança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. 

 

MORAES, Amaury César. Licenciatura em ciências sociais e ensino de sociologia: entre o 

balanço e o relato. In: Revista Tempo Social, São Paulo: USP, v.15, n.1, p. 5-20, abr., 2003 

 

 

DISCIPLINA:  Teoria Sociológica  III (OBRIGATÓRIA) 3º Período 

 

CH 

60h 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS: Teoria Sociológica II 

T P 

60  

OBJETIVOS: 

Desenvolver a capacidade analítica e prática em teoria, docência e pesquisa; desenvolver a 

competência na produção e na interpretação de textos em ciências sociais; ampliar a autonomia 

intelectual e docente.   

EMENTA:  

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  

 

DISCIPLINA:  Teoria Antropológica  III (OBRIGATÓRIA) 3º Período 

 

CH 

60h 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS: Teoria Antropológica II 

T P 

60  

OBJETIVOS: 

Desenvolver a capacidade analítica e prática em teoria, docência e pesquisa; desenvolver a 

competência na produção e na interpretação de textos em ciências sociais; ampliar a autonomia 

intelectual e docente.   

EMENTA:  
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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.  

 

 

DISCIPLINA:  Teoria Política  III (OBRIGATÓRIA) 3º Período 

 

CH 

60h 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS: Teoria Política II 

T P 

60  

OBJETIVOS: 

Desenvolver a capacidade analítica e prática em teoria, docência e pesquisa; desenvolver a 

competência na produção e na interpretação de textos em ciências sociais; ampliar a autonomia 

intelectual e docente.   

EMENTA:  

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:  
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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: Áti  

 

 

DISCIPLINA: Historiografia e História do Brasil Escravista  

(OBRIGATÓRIA) 

3º Período 

 

CH 

60h 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS:  

T P 

60  

OBJETIVOS: 

Desenvolver a capacidade analítica e prática em teoria, docência e pesquisa; desenvolver a 

competência na produção e na interpretação de textos em ciências sociais; ampliar a autonomia 

intelectual e docente.   

EMENTA:  

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. Página 24 de 

56  

 

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.  

 

 

DISCIPLINA:  Didática e Práxis Pedagógica II (OBRIGATÓRIA) 3º Período 

 

CH 

90h 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS: Didática e Práxis Pedagógica I e Iniciação ao 

Ensino I 
T P 

30 60 

OBJETIVOS: 

Conhecer e discutir os fundamentos teórico-prático e epistemológicos da práxis docente, 

estabelecendo relações com os processos educativos locais e globais em situações reais de 

ensino e aprendizagem;Compreender os processos constitutivos  do ensino e aprendizagem; 

estabelecer um diálogo entre a   teoria e a prática a partir de vivências pedagógicas em situação 

real; Relacionar as vivências pedagógicas com temáticas atuais 

 

EMENTA:  
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Desenvolvimento de metodologia e material para vivência pedagógica prática em espaços formais 

e não formais de educação. Educação, escola, ensino e pesquisa na prática e suas relações com 

temáticas emergentes.  

Bibliografia básica 

REALI, Aline Maria de Medeiros Rodrigues; MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti (Org.). 

Formação de professores, práticas pedagógicas e escola. São Carlos: EdUFSCar, 2010.  

VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Técnicas de ensino: novos tempos, novas 

configurações. 3. ed. Campinas: Papirus, 2012. 

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

Bibliografia complementar 

ZEICHNER, K. A formação reflexiva de professores: idéias e práticas. Lisboa: Educa, 1993. 

SILVA, A. P. da. Educação contextualizada, transposição didática e complexidade: um começo 

de conversa. In: REIS, E. dos S.; CARVALHO, L. D. (Org.). Educação contextualizada: 

fundamentos e práticas. Juazeiro-BA: UNEB, 2011. 

 

DISCIPLINA:  Teoria Sociológica  IV (OBRIGATÓRIA) 4º Período 

 

CH 

60h 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS: Teoria Sociológica III 

T P 

60  

OBJETIVOS: 

Desenvolver a capacidade analítica e prática em teoria, docência e pesquisa; desenvolver a 

competência na produção e na interpretação de textos em ciências sociais; ampliar a autonomia 

intelectual e docente.   

EMENTA:  

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: Página 27 de 56  

 

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  

 

 

DISCIPLINA:  Teoria Antropológica  IV (OBRIGATÓRIA) 4º Período 

 

CH 

60h 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS: Teoria Antropológica III 

T P 

60  
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OBJETIVOS: 

Desenvolver a capacidade analítica e prática em teoria, docência e pesquisa; desenvolver a 

competência na produção e na interpretação de textos em ciências sociais; ampliar a autonomia 

intelectual e docente.   

EMENTA:  

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]  

 

 

DISCIPLINA:  Teoria Política IV (OBRIGATÓRIA) 4º Período 

 

CH 

60h 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS: Teoria Política III 

T P 

60  

OBJETIVOS: 

Desenvolver a capacidade analítica e prática em teoria, docência e pesquisa; desenvolver a 

competência na produção e na interpretação de textos em ciências sociais; ampliar a autonomia 

intelectual e docente.   

EMENTA:  

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 
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Gramsci. Revista Debates, Porto Alegre , v.4, n.1, p.54-77, jan.- jun./2010.  

 

 

DISCIPLINA:  Psicologia da Educação (OBRIGATÓRIA) 4º Período 

 

CH 

60h 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS:  

T P 

60  

OBJETIVOS:  

Analisar as principais contribuições das teorias psicológicas relevantes para a compreensão da 

construção da subjetividade no processo educativo. Compreender a participação da Psicologia na 

constituição epistemológica do trabalho docente. Reconhecer as implicações dos principais 

paradigmas da Psicologia da Educação nas práticas escolares em consonância com a realidade 

sócio-histórico-cultural da escola. Discutir a complexidade das relações de inter -subjetividades 

presentes nos processos educativos. 

EMENTA:  

Conceitos básicos dos principais paradigmas da Psicologia e suas repercussões nas concepções de 

homem, sociedade e educação escolarizada. Relações entre Psicologia e processo educativo. 

Desenvolvimento e interação social - a construção do conhecimento e a produção da 

subjetividade. Concepção sócio-interacionista na escola - a ação do professor no desenvolvimento 

do indivíduo. Infância, Adolescência e Contemporaneidade. O compromisso social da Psicologia 

e da Educação. 

Bibliografia básica 

BOCK, A. M. B. & FURTADO, O. & TEIXEIRA, M. L. T. Psicologias: uma introdução ao 

estudo de psicologia. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999. 

CUNHA, Marcus Vinícius. Psicologia da Educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 

OLIVEIRA, M. K. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento um processo sócio-histórico.São 

Paulo: Scipione, 1997. 

PIAGET, Jean. Seis estudos de Psicologia. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991. 

Bibliografia complementar 

PLACCO, Vera Maria Nigro de Souza (org.) Psicologia & Educação: revendo contribuições. São 

Paulo: Educ, 2003. 

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos 

superiores. 5ª ed. São Paulo: 

 

 

DISCIPLINA: Históriografia e História do Brasil Contemporâneo 

(OBRIGATÓRIA) 
4º Período 

 

CH 

60h 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS: História do Brasil Escravista 

T P 

60  

OBJETIVOS: 

Desenvolver a capacidade analítica e prática em teoria, docência e pesquisa; desenvolver a 

competência na produção e na interpretação de textos em ciências sociais; ampliar a autonomia 

intelectual e docente.   

EMENTA:  

História e Historiografia Republicana. Abolição. Proclamação da República. Imigração. Primeira 
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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.  

 

 

DISCIPLINA:  Estágio Curricular I (OBRIGATÓRIA) 4º Período 

 

CH 

90h 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS: Iniciação ao Ensino II e didática e práxis 

pedagógica II 
T P 

30 60 

OBJETIVOS: 

Problematizar o campo de estágio por intermédio de ações voltadas pelos princípios da etnografia 

e vincular ao processo de formação docente e construção de intervenção. Compreender o 

significado de estágio supervisionado e ação etnográfica para construção da aprendizagem; 

Discutir os diversos elementos que compõe o ambiente de estágio e as questões culturais que 

estão presentes no cotidiano do fazer docente. 

 

EMENTA:  

Aproximação do estudante com o espaço de atuação docente, tendo em vista a problematização 

da escola enquanto espaço de ensino e objeto de investigação das Ciências Sociais. Observação 

do ambiente escolar e suas relações sociais. Construção de etnografia do espaço escolar para  

estabelecimento de relação entre ensino, pesquisa, extensão e formação do docente em Ciências 

Sociais, prevendo atividades de planejamento, pesquisa e observação acerca da estrutura e 

funcionamento da escola 

Bibliografia básica 

 

ANDRÉ, Marli E. D. A. Etnografia da prática escolar. 13. ed. Campinas: Papirus, 2003. 128 p. 

(Prática pedagógica) ISBN 8530803760 

 

MOREIRA, Antonio Flavio Barbosa (Org). Multiculturalismo: diferenças culturais e práticas 

pedagógicas. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.  

 

PIMENTA, Selma Garrido. O estágio na formação de professores: unidade, teoria e prática? 

7. ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

 

Bibliografia Complementar: 

ANGROSINO, Michael. Etnografia e observação participante. Porto Alegre: Bookman, 2009. 

FREITAS, Helena Costa Lopes de. A (NOVA) Política de formação de professores: A prioridade 

postergada. Educação & Sociedade : Revista de Ciência da Educação, São Paulo , v.28, n.100-

Especial, p.1203-1230, out.2007. 
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DISCIPLINA:  Pensamento Sociológico no Brasil (OBRIGATÓRIA) 5º Período 

 

CH 

60h 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS: Teoria Sociológica IV 

T P 

60  

OBJETIVOS: 

Desenvolver a capacidade analítica e prática em teoria, docência e pesquisa; desenvolver a 

competência na produção e na interpretação de textos em ciências sociais; ampliar a autonomia 

intelectual e docente.   

 

EMENTA:  

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 Página 29 de 56  

 

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.  

 

 

DISCIPLINA:  Pensamento Antropológico no Brasil (OBRIGATÓRIA) 5º Período 

 

CH 

60h 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS: Teoria Antropológica IV 

T P 

60  

OBJETIVOS: 

Desenvolver a capacidade analítica e prática em teoria, docência e pesquisa; desenvolver a 

competência na produção e na interpretação de textos em ciências sociais; ampliar a autonomia 

intelectual e docente.   

 

EMENTA:  

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. Página 28 de 56  
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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.  

 

 

DISCIPLINA:  Pensamento Político no Brasil (OBRIGATÓRIA) 5º Período 

 

CH 

60h 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS: Teoria Política IV 

T P 

60  

OBJETIVOS: 

Desenvolver a capacidade analítica e prática em teoria, docência e pesquisa; desenvolver a 

competência na produção e na interpretação de textos em ciências sociais; ampliar a autonomia 

intelectual e docente.   

EMENTA:  

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.  
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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.  

 

 

DISCIPLINA:  Métodos Qualiquantitativos (OBRIGATÓRIA) 5º Período 

 

CH 

60h 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS: introdução aos trabalhos científicos  

T P 

60  

OBJETIVOS: 

Desenvolver a capacidade analítica e prática em teoria, docência e pesquisa; desenvolver a 

competência na produção e na interpretação de textos em ciências sociais; ampliar a autonomia 

intelectual e docente.   

EMENTA:  

Metodologia em Ciências Sociais. Fundamentos metodológicos da dinâmica em pesquisa 

quantitativa nas Ciências Sociais. Fundamentos metodológicos da dinâmica em pesquisa 

qualitativa nas Ciências Sociais.  

Bibliografia básica: 

DURKHEIM, Émile. O Suicídio. São Paulo: Martins Fontes, 2000 

BAUER, Martin W. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. 10. 

ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.  

QUIVY, Raymond; CAMPENHOUDT, Luc Van. Manual de investigação em ciências sociais. 

Lisboa: Gradiva, 2003.  

Bibliografia complementar: 

BECKER, Howard S. Segredos e Truques da Pesquisa. Rio de Janeiro: Zahar. 2007  

LAVILLE, Christian; DIONNE, Jean. A construção do saber: manual de metodologia de 

pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre: Editora UFMG, 1999.  

 

 

 

DISCIPLINA:  Estágio Curricular II (OBRIGATÓRIA) 5º Período 

 

CH 

120h 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS: Estágio Curricular I 

T P 

15 105 

OBJETIVOS: 

Vivenciar e discutir os elementos inerentes a trajetória e o trabalho docente por meio da 

compreensão da cultura e cultura escolar;  Elaborar e executar projetos de intervenção docente ao 

longo das ações do estágio, utilizando-se dos princípios da pedagogia de projetos; Planejar a ação 

educativa em todas as etapas.  

 

EMENTA:  

Conhecimento da trajetória e do trabalho docente por meio da observação e da participação nas 
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atividades do docente. Construção e o estudo do espaço da escola considerando a produção e 

execução de projeto de intervenção docente, utilizando-se dos princípios da pedagogia de 

projetos. Compreensão da cultura escolar e a cultura da escola na prática docente.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

MOREIRA, Antonio Flávio Barbosa. CANDAU, Vera Maria. Educação escolas e cultura(s): 

construindo caminhos. Revista Brasileira de Educação, Porto Alegre, n. 23, maio/jun/jul/ago. 

2003, 156 – 168. 

PENIN, S.T. de S. A aula: espaço de conhecimento, lugar de cultura. Campinas, SP: Papirus, 

1994. p. 21 – 39. 

PRADO, Maria Elizabette Brisola Brito. Pedagogia de projetos: fundamentos e implicações. 

Disponível em: <http://www.tvebrasil.com.br/salto> - Boletim 2003. Acesso em 07. Abril. 2014. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANDRE, Marli Elisa. (org).  Pedagogia das diferenças na sala de aula. São Paulo: Papirus, 

2012. 

RODRIGUES, Ildemar Jorge; ROSSANA, Regina Guimarães Ramos Henz (Orient). As práticas 

pedagógicas no processo de ensino aprendizagem da pessoa com deficiência no sistema 

regular de ensino. 2009. 63 f. : TCC - Trabalho de Conclusão de Curso - Universidade de 

Pernambuco, Campus Petrolina, para graduação em Letras com habilitação e Licenciatura de 

Língua Portuguesa e Suas Literaturas, 2009. 

 

 

DISCIPLINA:  Ensino de Ciências Sociais I (OBRIGATÓRIA) 5º período 

 

CH 

60 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS:  

 

Iniciação ao ensino II 
T P 

30 30 

OBJETIVOS: 

Introduzir e preparar o (a) aluno (a) para a carreira do magistério a partir de dois procedimentos 

basilares: debates acerca de resultados de pesquisa sobre o ensino de sociologia na escola e 

debate sobre as transformações didáticas que viabilizem a conexão das aprendizagens da 

sociologia na formação inicial e o ensino de sociologia na educação básica. 

EMENTA: Métodos e práticas pedagógicas em sociologia. A estrutura curricular em construção. 

A mediação do processo ensino-aprendizagem. Educação e experiências práticas. 

 

Bibliografia básica: 

                                           

BARBOSA, Maria Ligia de Oliveira. Desigualdade e desempenho: uma introdução à sociologia 

da escola brasileira. BH: Argvmentvm, 2009. 

BAUMAN, Zygmunt; MAY, Tim. Aprendendo a pensar com a sociologia. Rio de Janeiro: J. 

Zahar, 2010. 301 

REALI, Aline Maria de Medeiros Rodrigues; MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti (Org.). 

Formação de professores, práticas pedagógicas e escola. São Carlos: EdUFSCar, 2010.  

 

Bibliografia complementar 

QUINTANEIRO, Tania; BARBOSA, Maria Ligia de Oliveira; OLIVEIRA, Márcia Gardênia 

Monteiro de. Um toque de clássicos: Durkheim, Marx e Weber. 2. ed. rev. e ampl. Belo 



58 
 

Horizonte: Ed. UFMG, 2002.  

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.    

 

 

DISCIPLINA: Direitos Humanos e Multiculturalismo (OBRIGATÓRIA) 6º Período 

 

CH 

60h 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS:  

T P 

60  

OBJETIVOS:  

contextualizar a questão dos direitos humanos nas sociedades, estabelecendo conexão com 

os acontecimentos atuais de conquista e negação de direitos essencialmente humanos. 

 

EMENTA 

Delimitação e críticas ao conceito de multiculturalismo; O Debate sobre Multiculturalismo na 

Democracia Contemporânea; Teoria Democrática e Multiculturalismo; Direitos Humanos e 

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. 

 

 

DISCIPLINA:  Política e Gestão da Educação  (OBRIGATÓRIA) 6º Período 

 

CH 

60h 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS:  

T P 

60  

OBJETIVOS: 

Discutir as políticas educacionais nas esferas administrativas estabelecendo amplo debate sobre a 

gestão escolar e seus mecanismos administrativos e pedagógicos. 

 

EMENTA:  

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 
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participação. 

 

Referências BÁSICAS: 

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. 

 

REFERENCIAS COMPLEMENTARES 

 

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 

 

 

 

 

DISCIPLINA:  Metodologia de Projeto de Intervenção Social 

(OBRIGATÓRIA) 
6º Período 

 

CH 

60h 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS Métodos Qualiquantitativos   

T P 

30 30 

OBJETIVOS: 

Apropriar-se da Técnica de elaboração de projetos de intervenção social e seus principais 

procedimentos metodológicos envolvidos. Discutir os fundamentos teóricos para compreensão da 

realidade social e da elaboração de projetos sociais; Elaborar e vivenciar os aspectos práticos que 

envolvem a construção de projetos sociais, com ênfase nas perspectivas metodológicas de 

intervenção social; Analisar os aspectos que circundam a sociedade vivida na contemporaneidade, 

com enfoque nas questões relacionadas a desigualdades sociais, atuação dos movimentos sociais 

e suas perspectivas organizacionais. 

 

EMENTA:  

A perspectiva da apropriação de técnicas de elaboração de projetos de intervenção social. Os 

condicionantes teóricos e práticos nos aspectos da transformação social e intervenção social; 

intervenção social, participação e gestão social; o trabalho com os aspectos socioeconômicos e 

psicossociais envolvidos na transformação social; a dimensão ética nos processos de intervenção 

social; a pesquisa-intervenção: especificidades e correlações com o método científico; construção 

de metodologias participativas; dimensão socioeducativa da intervenção social e desenvolvimento 

local; implicações para a prática profissional. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

AFONSO, Maria Lúcia M. (Org.). Oficinas em Dinâmica de Grupo: um método de intervenção 



60 
 

psicossocial. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2006. 

BOURDIEU, Pierre. Os usos sociais da ciência: Por uma sociologia clínica do campo 

científico. São Paulo: UNESP, 2004. 

LÜCK, Heloisa. Metodologia de projetos. Uma ferramenta de planejamento e gestão. São Paulo: 

Vozes, 2003. 

Bibliografia complementar 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: 

Vozes, 2004. 

MORIN, André. Pesquisa-ação integral e sistêmica: uma antropopedagogia renovada. Rio de 

Janeiro: DP&A, 2004. 229p. 

TOURAINE, Alain (1982). O Método da Sociologia da Ação: A Intervenção Sociológica. Novos 

Estudos.Cebrap. 1 (3), p. 36-45. Julho. 

 

 

 

DISCIPLINA:  Estágio Curricular III (OBRIGATÓRIA) 6º Período 

 

CH 

120h 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS: Estágio Curricular II 

T P 

15 105 

OBJETIVOS: 

Vivenciar a prática da docência nos ambientes de estágio. Refletir a ação da prática, na prática e 

sobre a prática docente; Analisar o material didático e os livros de Sociologia para o Ensino 

Médio; Narrar experiências de estágio, vinculando-a ao seu processo de formação. 

 

EMENTA:  

Conhecimento da metodologia do ensino em Ciências Sociais, especialmente em Sociologia, 

visando à elaboração de plano de ensino e se desenvolverá por meio de atividades de participação 

e regência em sala de aula, bem como a análise sobre o material didático e os livros de Sociologia 

para o ensino Médio. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 30. ed. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010. (Coleção leitura).  

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência. 7. ed. São Paulo: 

Cortez, 2012. 

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 

 

Bibliografia Complementar: 

 

BITTENCOURT, Eugênio Pacelli Leal. Avaliar para aprender: vivências de um professor 

reflexivo. Belém: EDUFPA, 2007. 244 

SOUZA, Ivânia Paula Freitas; REIS, Edmerson dos Santos (Org). Educação para a convivência 

com o semi-árido: reencantando a educação com base nas experiências de Canudos, Uauá e 

Curaçá. São Paulo: Peirópolis, 2003. 

 

 

DISCIPLINA:  Optativa I  6º Período 
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DISCIPLINA:   Ensino de Ciências Sociais II (OBRIGATÓRIA) 6º período 

 

CH 

60 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS: Ensino das ciências sociais I 

T P 

30 30 

OBJETIVOS: 

Introduzir e preparar o (a) aluno (a) para a carreira do magistério a partir de dois procedimentos 

basilares: debates acerca de resultados de pesquisa sobre o ensino de antropologia na escola e 

debate sobre as transformações didáticas que viabilizem a conexão das aprendizagens da 

antropologia na formação inicial e o ensino de antropologia na educação básica. 

EMENTA:  

Métodos e práticas pedagógicas em antropologia. A estrutura curricular em construção. A 

mediação do processo ensino-aprendizagem. Educação e experiências práticas. 

Bibliografia básica: 

    

BOURDIEU, Pierre. “Sistemas de ensino e sistemas de pensamento”. In _______. A economia 

das trocas simbólicas. SP: Perspectiva, 2005. 

MOREIRA, Antonio Flavio Barbosa (Org). Multiculturalismo: diferenças culturais e práticas 

pedagógicas. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.  

PEREIRA, Luiz, FORACCHI, Marialice. Educação e Sociedade. Companhia Ed. Nacional, 9 ed., 

1978.                                     

 

Bibliografia complementar 

 

SILVA, Aracy Lopes; GRUPIONI, Luís D. (Orgs). A Temática Indígena na Escola: novos 

subsídios para professores de 1º e 2º graus. Brasília: MEC: MARI: UNESCO, 1995. 

SILVA, Edson. PENHA, Maria. A temática indígena na sala de aula: reflexões para o ensino a 

partir da Lei 11.645/2008. Recife: Ed. Universitária, UFPE, 2013.  

 

 

 

 

DISCIPLINA:  Projeto de Pesquisa (OBRIGATÓRIA) 7º Período 

 

CH 

60h 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS:  Metodologia de projeto de intervenção social  

T P 

60h  

OBJETIVOS: 

Consolidar o projeto de pesquisa dando ênfase ao marco teórico e metodológico. Conhecer os 

elementos conceituais de um projeto de pesquisa monográfica. Desenvolver a capacidade de 

investigação, análise e planejamento.  Construir e apresentar um projeto de TCC atendendo aos 

critérios básicos do Projeto do Curso. 

EMENTA:  

Elementos conceituais do projeto de pesquisa monográfico. Investigação, análise e planejamento 

de uma pesquisa. Quadro de coerência teórico e metodológico da pesquisa de conclusão de curso.  

 

Bibliografia Básica 

MARCONI, Maria de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia 
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científica. São Paulo; Atlas, 2003. 

TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 

qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 2008. 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 21. ed. São Paulo: 

Cortez, 2000. 

Bibliografia complementar 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisas. 4 ed. São Paulo; Atlas, 2006. 

PÁDUA, Elisabete Matalho M. de. Metodologia da pesquisa: abordagem teórica prática. 13 

ed. Campinas: Papirus, 2007. 

 

 

 

DISCIPLINA:  Culturas Afro-brasileira e indígena (OBRIGATÓRIA) 7º Período 

 

CH 

60h 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS:  

T P 

60  

OBJETIVOS: 

Desenvolver a capacidade analítica e prática em teoria, docência e pesquisa; desenvolver a 

competência na produção e na interpretação de textos em ciências sociais; ampliar a autonomia 

intelectual e docente.   

EMENTA:  

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 

 

 

DISCIPLINA:  Estágio Curricular IV (OBRIGATÓRIA) 7º Período 

 

CH 

75h 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS: Estágio Curricular III 

T P 

15 60 

OBJETIVOS: 

Vivenciar a prática da docência nos ambientes de estágio. Refletir a ação da prática, na prática e 
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sobre a prática docente; Elaborar proposta curricular para o ensino de Sociologia na Educação 

Básica 

 

EMENTA:  

Desenvolvimento de atividades de pesquisa, observação, participação e regência, tendo por 

finalidade a elaboração de uma proposta curricular para o ensino de Sociologia. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 30. ed. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010. (Coleção leitura).  

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência. 7. ed. São Paulo: 

Cortez, 2012. 

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 

 

Bibliografia Complementar: 

 

BITTENCOURT, Eugênio Pacelli Leal. Avaliar para aprender: vivências de um professor 

reflexivo. Belém: EDUFPA, 2007. 244 

SOUZA, Ivânia Paula Freitas; REIS, Edmerson dos Santos (Org). Educação para a convivência 

com o semi-árido: reencantando a educação com base nas experiências de Canudos, Uauá e 

Curaçá. São Paulo: Peirópolis, 2003. 

 

 

DISCIPLINA:  Eletiva I (OBRIGATÓRIA) 7º Período 

De acordo com a disponibilidade 

 

DISCIPLINA:  Núcleo Temático (OBRIGATÓRIA) 7º Período 

De acordo com a disponibilidade 

 

 

DISCIPLINA:  Ensino das Ciências Sociais III(OBRIGATÓRIA) 7º período 

 

CH 

60 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS:  

 

Ensino de ciências sociais II 
T P 

30 30 

OBJETIVOS: 

Introduzir e preparar o (a) aluno (a) para a carreira do magistério a partir de dois procedimentos 

basilares: debates acerca de resultados de pesquisa sobre o ensino de política na escola e debate 

sobre as transformações didáticas que viabilizem a conexão das aprendizagens da ciência política 

na formação inicial e o ensino de política na educação básica.  

 

EMENTA:  

Métodos e práticas pedagógicas em ciência política. A estrutura curricular em construção. A 

mediação do processo ensino-aprendizagem. Educação e experiências práticas. 

 

Bibliografia básica: 

 

BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política. 14.ed. Rio 
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de Janeiro: Paz e Terra, 2007.  

CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2008      

Freire, Paulo. Política e educação : ensaios / Paulo Freire. – 5. ed - São Paulo, Cortez, 2001. 

 

Bibliografia complementar 

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:  

 

 

DISCIPLINA:  Trabalho de Conclusão de Curso (OBRIGATÓRIA) 8º Período 

 

CH 

120h 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS:  

 

Projeto de pesquisa  
T P 

120  

OBJETIVOS: 

Executar e finalizar um projeto de pesquisa que resultará no trabalho final de conclusão de curso, 

sob orientação de um docente responsável cumprindo todas as etapas de um trabalho científico. 

 

EMENTA: pesquisa científica, análise dos dados, escrita e defesa do TCC 

Bibliografia básica 

MINAYO, M. C. S. et al. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis, 

Vozes, 1994. 

SANTOS, Clóvis Roberto dos. Monografias científicas: TCC - dissertações - tese. 

Colaboração de Rogério Toler da Silva Noronha. São Paulo: Avercamp, 2005. 

TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 

qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

Bibliografia complementar 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisas. 4 ed. São Paulo; Atlas, 2006. 

PÁDUA, Elisabete Matalho M. de. Metodologia da pesquisa: abordagem teórica prática. 13 

ed. Campinas: Papirus, 2007. 

 

 

 

DISCIPLINA:  Optativa II (OBRIGATÓRIA) 8º Período 

De acordo com a disponibilidade 

 

DISCIPLINA:  Optativa III (OBRIGATÓRIA) 8º Período 

De acordo com a disponibilidade 

 

DISCIPLINA:  Eletiva II (OBRIGATÓRIA) 8º Período 

De acordo com a disponibilidade 

 

ELENCO DAS OPTATIVAS 

 

DISCIPLINA: Juventudes e processos educativos na contemporaneidade  
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(OPTATIVA) 

 

CH 

60 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS:  

T P 

40 20 

OBJETIVOS: 

Contextualizar as juventudes na sociedade contemporânea compreendendo suas relações política, 

cultural e educacional. 

EMENTA:  

Juventudes e sociedade contemporânea; Identidades e culturas juvenis; Perspectivas em educação 

e política social para juventude; Jovens e suas relações com a escola e a participação: projetos e 

trajetórias; Tendências teórico-metodológicas de pesquisa e atuação com juventude na área da 

Educação. 

Bibliografia básica: 

                                           

CARRANO, Paulo. Identidades Culturais Juvenis e Escolas: Arenas de Conflitos e 

Possibilidades. In: MOREIRA, Antônio Flávio; CANDAU, Vera Maria (Org.). 

Multiculturalismo: Diferenças culturais e práticas pedagógicas. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2008.  

 

DAYRELL, Juarez. Juventude e escola.  In: SPOSITO, Marília Pontes (Coord.). Estado do 

Conhecimento em Juventude: Juventude e escolarização. São Paulo: Ação educativa, 2000.  

 

GROPPO, Luís Antonio. Juventude: ensaios sobre sociologia e história das juventudes 

modernas. Rio de Janeiro: DIFEL, 2000. 

 

Bibliografia complementar 

 

PAIS, José Machado.  Culturas juvenis. Lisboa: Imprensa Nacional, 2003. (Coleção Análise 

Social). 

 

SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Identidade e Diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 

 

 

DISCIPLINA: Sociologia da Educação (OPTATIVA)  

 

CH 

60 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS:  

T P 

60  

OBJETIVOS: 

Possibilitar compreensões sobre a sociologia da educação a partir da literatura sociológica 

clássica relacionando a escola, a sociedade, a cultura e ideologia com os processos de educação e 

ensino. 

EMENTA:  

Introdução ao pensamento sociológico da educação a partir dos escritos da sociologia clássica 

marxista, durkheimiana e weberiana. Estudos da Sociologia da Educação no Brasil. Estudos sobre 

Educação, Escola e Sociedade. Educação, Cultura e Ideologia. Educação e Ensino.  
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Bibliografia básica: 

                                           

BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. SP: Perspectiva, 2005. 

FERNANDES, Florestan. Mudanças sociais no Brasil. SP: Difusão europeia do livro, 1974. 

FILLOUX, Jean Claude. DURKHEIM, Emile. Educação e Sociologia. In. ________ tradução: 

Celso do Prado Ferraz de Carvalho, Miguel Henrique Russo. Recife: Ed. Massangana, 2010.   

PEREIRA, Luiz. FORACCHI, Marialice M. Educação e Sociedade (Leituras de Sociologia da 

Educação). SP: Companhia Editora Nacional, 1978.  

 

Bibliografia complementar 

 

MARX, Karl. ENGELS, Friedrich. Textos sobre Educação e Ensino. Campinas, SP: Navegando, 

2011.  

WEBER, MAX. Conceitos básicos de Sociologia. São Paulo: Editora Moraes, 1987. 

 

 

DISCIPLINA:  Antropologia da Educação(OPTATIVA)  

 

CH 

60 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS:  

T P 

45 15 

OBJETIVOS: 

Compreender os aportes socioantropológicos da escola e suas relações com os processos de 

ensino e aprendizagem. 

EMENTA:  

Introdução às leituras e vertentes contemporâneas da Antropologia da educação. Releituras de 

aporte socioantropológico da escola enquanto instituição; 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. 

Bibliografia básica: 

  BOURDIEU, Pierre. “Sistemas de ensino e sistemas de pensamento”. In _______. A economia 

das trocas simbólicas. SP: Perspectiva, 2005, PP.203-230. 

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. 

PEREIRA, Luiz, FORACCHI, Marialice. Educação e Sociedade. Companhia Ed. Nacional, 9 ed., 

1978. 

SAHLINS, Marshall D. Ilhas de História. RJ: J. Zahar, 1990. 

                      

Bibliografia complementar 

 

PEREIRA, Luiz, FORACCHI, Marialice. Educação e Sociedade. Companhia Ed. Nacional, 9 ed., 

1978. 

SAHLINS, Marshall D. Ilhas de História. RJ: J. Zahar, 1990. 
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DISCIPLINA: Antropologia dos Povos Indígenas do Nordeste   

(OPTATIVA) 
 

 

CH 

60 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS:  

T P 

45 15 

OBJETIVOS: 

Desenvolver a capacidade analítica e prática em teoria, docência e pesquisa; desenvolver a 

competência na produção e na interpretação de textos em ciências sociais; ampliar a autonomia 

intelectual e docente.   

EMENTA:  

Estudo de processos sociais, históricos, culturais e políticos que envolvem os povos indígenas 

situados na região Nordeste do Brasil, a partir de leituras em antropologia contemporânea, 

estabelecendo breve revisão historiográfica. 

 

Bibliografia básica: 

      

CUNHA, Manuela Carneiro da. Cultura com aspas e outros ensaios. São Paulo: Cosac Naify, 

2009 

 

ESTEVÃO, Carlos. O ossuário da gruta do padre em Itaparica e algumas notícias sobre 

remanescentes indígenas no NE. Boletim do Museu Nacional, XIV-XVII (1938-1941), p. 151-

184. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional 

 

OLIVEIRA, João Pacheco de (Org.). A presença indígena no Nordeste: processos de 

territorialização, modos de reconhecimento e regimes de memória. Rio de Janeiro: Contracapa, 

2011. 

 

 

Bibliografia complementar 

SCHRODER, Peter (Org.). Cultura, identidade e território no Nordeste indígena. Recife: 

FACEPE, Ed. Universitária, 2012. 

 

SILVA, E., PENHA, M. (Orgs.). A temática indígena na sala de aula: reflexões a partir da Lei 

11.645/08. Recife: UFPE, Ed. Universitária, 2013.                                 

 

 

 

DISCIPLINA: Antropologia e Literatura 

 (OPTATIVA) 

 

 

CH 

60 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS:  

T P 

60  

OBJETIVOS: 

O curso visa introduzir os alunos ao debate acerca das relações constituintes entre antropologia e 

literatura. Desenvolver as competências: Capacidade analítica em teoria e pesquisa; Produção e  



68 
 

interpretação de textos em antropologia; Autonomia intelectual. 

 

EMENTA:  

Literatura como efeito de formações discursivas/históricas e como meio eficiente – se não 

suficiente – para investigar contemporaneidades (convenções sociais, consensos políticos, valores 

morais, uniformizações estéticas e essencializações conceituais). Literatura como acontecimento 

capaz de transformar (transgredir, contornar, negar, torcer, combater) limites discursivos. 

Literatura como alvo de formalizações teóricas e como recurso analógico para a definição de 

outros domínios discursivos (antropologia, etnografia, filosofia, política). 

 

Bibliografia básica: 

    BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da 

cultura. (Obras escolhidas, 1). São Paulo: Brasiliense, 2012. 

__________. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. (Obras escolhidas, 3). São 

Paulo: Brasiliense, 1994. 

FOUCAULT, Michel. Estética: literatura e pintura, música e cinema. (Ditos e escritos, 3). Rio 

de Janeiro: Forense, 2006. 

                                     

 

Bibliografia complementar 

 

ADORNO, Theodor. Notas de literatura I. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2003. 

BATAILLE, Georges. A literatura e o mal. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015. 

 

 

 

DISCIPLINA: Cultura Política e Democracia 

 (OPTATIVA) 

 

 

CH 

60 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS:  

T P 

60  

OBJETIVOS: 

Desenvolver a capacidade analítica e prática em teoria, docência e pesquisa; desenvolver a 

competência na produção e na interpretação de textos em ciências sociais; ampliar a autonomia 

intelectual e docente.   

EMENTA:  

O processo de construção do conceito de democracia sob a ótica das relações entre cultura e 

política. O debate entre perspectiva institucionalista e culturalista de compreensão dos sistemas 

políticos. A relevância dos valores, crenças, atitudes, opiniões e avaliações das pessoas de 

determinada sociedade acerca do funcionamento do Estado e para a existência/manutenção de um 

sistema democrático. Cultura política e democracia no Brasil.  

DAHL, Robert. A Democracia e seus Críticos. São Paulo: Martins Fontes. 2012.  

PERES, Paulo. “Comportamento ou Instituições? A Evolução Histórica do Neo-Institucionalismo 

da Ciência Política”, Revista Brasileira de Ciências Sociais, 2008, Vol. 23, Nº. 68, pp. 53-72. 

INGLEHART, Ronald e WELZEL, Christian. Modernização, mudança cultural e democracia. 

São Paulo: Ed. Verbena, 2009.  

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

MOISÉS, José Álvaro. Os brasileiros e a democracia: bases sócio políticas da legitimidade 
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democrática. São Paulo: Editora Ática, 1995. 

PUTNAM , Robert. Comunidade e Democracia: A Experiência da Itália Moderna. Rio de 

Janeiro: FGV. 1996 

ALMOND, G. A. , VERBA, S. The Civic Culture. Princeton University Press, 1963. Cap. 1, An 

Approach to Political Culture.  

BAQUEIRO, M. Padrões de Constituição da Cultura Política na América Latina no Século XXI. 

BAQUEIRO, M.Cultura(s) Política(s) e Democracia no Século XXI a América Latina. Editora 

UFRGS, 2011.  

 

DISCIPLINA: Preleções Sobre o Suicídio  

 (OPTATIVA) 

 

 

CH 

60 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS:  

T P 

60  

OBJETIVOS: 

Compreender como as diversas sociedades ocidentais abordaram e compreenderam o tema do 

suicídio ao longo da história a fim de examinar a questão nos dias atuais. 

 

EMENTA:  

A questão do suicídio tomada a partir de uma investigação genealógica e histórica. Suicídio na 

Antiguidade Clássica. Suicídio na Idade Média. Suicídio na Idade Moderna. Suicídio na Idade 

Contemporânea. O problema do suicídio abordado pelas ciências da saúde. Suicídio e a 

Organização Mundial da Saúde. Suicídio e Psiquiatria. Suicídio e argumentação: o problema de 

se justificar ou prevenir o suicídio entre nós. Suicídio e Eutanásia. 

REFERÊNCIAS BASICAS 

BEZERRA FILHO, José Gomes et al (org.). Violências e acidentes: uma abordagem 

interdisciplinar. Fortaleza, CE: Edições UFC, 2013. 472 p 

DURKHEIM, Émile,. O suicídio: estudo de sociologia. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

xxx, 513 p 

MARX, Karl. Sobre o suicídio. São Paulo: Boitempo, 2006 . 82 p. 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

AGOSTINHO, Cidade de Deus; Lisboa: Editora da Fundação Calouste Gulbenkian, 1996 

(Volume I); 

ESQUIROL, E. Des maladies mentales considérées sous les rapports médical, hygiénique et 

médico-légal. Paris, Baillièr, 1838, disponível http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k85089d , 

acessado em fevereiro de 2018. (Trechos selecionados e traduzidos para uso da disciplina) 

GIDDENS, Anthony, “O problema do suicídio na sociologia francesa”, in. Em defesa da 

sociologia, São Paulo: Editora UNESP, 2001;  

 

 

DISCIPLINA: Capitalismo e punição 

 (OPTATIVA) 

 

 

CH 

60 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS:  

T P 

60  

OBJETIVOS: 
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A- Gerais:  

Desenvolver as competências: 

 Capacidade analítica em teoria e pesquisa; 

 Produção e interpretação de textos em antropologia; 

 Autonomia intelectual. 

 

B – Específicos: 

O curso visa introduzir os alunos ao debate acerca das relações constituintes entre a formação da 

sociedade capitalista e suas formas de punição.   

 

EMENTA:  

Correlação entre as exigências político-econômicas tornadas urgentes durante a formação do 

capitalismo industrial e a forma punitiva moderna. Conexões estruturais entre a forma-salário e a 

forma-prisão. Problematização do enunciado penalista a respeito da “humanização da pena” e da 

crítica liberal segundo a qual “a prisão fracassa em seus objetivos primordiais”. Compreensão do 

sucesso prisional. Gestão diferencial dos ilegalismos, uso estratégico da delinquência e gestão das 

classes empobrecidas. Transformações do modo de efetuação capitalista e das razões penais, bem 

como de suas vinculações estratégicas. 

 

Bibliografia básica: 

                                           

BAUMAN, Z. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: história da violência nas prisões. Petrópolis: Vozes, 1999. 

WACQUANT, Loïc. As duas faces do gueto. São Paulo: Boitempo Editorial, 2008. 

 

Bibliografia complementar 

 

FOUCAULT, Michel. Ditos e Escritos IV: Estratégia Poder-Saber. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2006. 

__________. Ditos e Escritos VIII: Segurança, Penalidade e Prisão. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2012. 

__________. A sociedade punitiva: curso no Collège de France (1972-1973). São Paulo: Editora 

WMF Martins Fontes, 2015. 

HOBSBAWM, Eric. Bandidos. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1976. 

MARX, Karl. Os despossuídos: debates sobre a lei referente ao furto de madeira. São Paulo: 

Boitempo, 2017. 

MELOSSI, Dario; PAVARINI, Massimo. Cárcere e fábrica: as origens do sistema penitenciário 

(séculos XVI-XIX). Rio de Janeiro: Editora Revan, 2006. 

RUSCHE, Georg; KIRCHHEIMER, Otto. Punição e estrutura social. Rio de Janeiro: Editora 

Revan, 2004. 

TOCQUEVILLE, Alexis de.; BEAUMONT, Gustave de. Sobre o sistema penitenciário dos 

Estados Unidos e sua aplicação na França. (Serie Ciências Sociais na Administração, 

Departamento de Fundamentos Sociais e Jurídicos da Administração, FGV-EAESP). São Paulo: 

FSJ, 2010. 

 

 

 

DISCIPLINA: ETNOLOGIA 

 (OPTATIVA) 
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CH 

60 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS:  

T P 

60  

OBJETIVOS: 

B- Gerais:  

Desenvolver as competências: 

 Capacidade analítica em teoria e pesquisa; 

 Produção e interpretação de textos em antropologia; 

 Autonomia intelectual. 

 

B – Específicos: 

O curso visa introduzir os alunos ao debate acerca da etnologia nacional e/ou mundial nas suas 

mais varias vertentes. 

 

EMENTA:  

Demonstrar o debate acerca de temas como a construção da pessoa, tempo e espaço, 

temporalidade e devir, o perspectivismo ameríndio, a situação e a inserção do índio na sociedade 

nacional e o contato do ponto de vista dessas sociedades. 

Bibliografia básica: 

Viveiros de Castro, Eduardo. A inconstância da alma selvagem - e outros ensaios de 

antropologia. São Paulo: Cosac & Naify, 2002. 

 

Albert, Bruce & Ramos, Alcida. Pacificando o Branco. Cosmologias do contato no norte 

amazônico. São Paulo: Editora UNESP, 2002. 

 

Clastres, Pierre. A sociedade contra o Estado. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. 

 

                                          

Bibliografia complementar 

 

Schaden, Egon. Leituras de Etnologia Brasileira. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1976. 

 

Seeger, Anthony, DaMatta, Roberto. & Viveiros de Castro, Eduardo. “A construção da pessoa 

nas sociedades indígenas brasileiras”. Boletim do Museu Nacional n. 32, 1979. 

 

Carneiro da Cunha, Manuela. Antropologia do Brasil: mito, história, etnicidade. São Paulo: 

Brasiliense/ EDUSP, 1986. 

 

Viveiros de Castro, Eduardo. “Os Deuses Canibais”. In: Revista de Antropologia, Vols  27/28. 

USP/FFLCH/DCS, 1985. 

 

Sergio Miceli (org.) O que ler na ciência social brasileira. Antropologia (volume II). São Paulo/ 

Brasilia: Ed. Sumaré/ ANPOCS, 1999. 

 

Lima, Tania Stolze. “O dois e seu múltiplo: reflexões sobre o perspectivismo em ums cosmologia 

tupi”.  Mana, vol. 6/2, 1996. 

 

Hugh-Jones, Stephen. “Nomes secretos e riqueza visível: nominação no noroeste amazônico”. 
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Mana. 8 (2): 45-68. 2002. 

 

 

DISCIPLINA: ANTROPOLOGIA DO LIBERALISMO 

 (OPTATIVA) 

 

 

CH 

60 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS:  

T P 

60  

OBJETIVOS: 

C- Gerais:  

Desenvolver as competências: 

 Capacidade analítica em teoria e pesquisa; 

 Produção e interpretação de textos em antropologia; 

 Autonomia intelectual. 

 

B – Específicos: 

 

o curso visa introduzir os alunos a discussão sobre o liberalismo, a formação do sujeito 

concorrencial, as relações com o Estado e as formas de governo da população.  

 

EMENTA:  

Mapear as linhas de formação dos estratos econômico-políticos que compõem o que é chamado 

de capitalismo. Pensar como se dá a constituição do sujeito “ concorrencial” liberal. Espreitar a 

forma do capital nas suas mais variadas formas de efetuação. Problematizar a correlação entre 

mercado, governo e Estado. Estudar as relações de produção e de circulação no âmbito da 

economia política.  

 

Bibliografia básica: 

SAHLINS, Marshall David. Cultura e razão prática. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 

MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2009. 

CLASTRES, Pierre. Arqueologia da violência: pesquisas de antropologia política. São Paulo: 

Cosac & Naify, 2004.                                     

 

Bibliografia complementar 

SMITH, Adam. A Riqueza das Nações. Trad. Luiz João Baraúna, São Paulo: Abril Cultural, 1a 

ed., 1983. 

RICARDO, David. Princípios da Economia Política e Tributação (Col: Os Economistas). São 

Paulo: Abril Cultura, 1996. 

QUESNAY, François. Quadro Econômico dos Fisocratas. (Col: Os Economistas). São Paulo: 

Abril Cultura, 1983. 

SCHUMPETER, Joseph. Capitalismo, socialismo e democracia. Rio de Janeiro: Fundo de 

Cultura, 1961. 

MAUSS, Marcel. Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac & Naify, 2002. 

BATAILLE, Georges. A parte maldita, precedida de “A noção de dispêndio”. Belo Horizonte: 

Editora Autêntica, 2013. 
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DISCIPLINA: ANTROLOGIA DO ESTADO 

 (OPTATIVA) 

 

 

CH 

60 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS:  

T P 

60  

OBJETIVOS: 

D- Gerais:  

Desenvolver as competências: 

 Capacidade analítica em teoria e pesquisa; 

 Produção e interpretação de textos em antropologia; 

 Autonomia intelectual. 

 

B – Específicos: 

o curso visa introduzir os alunos ao debate da Antropologia do Estado, seus desenvolvimentos 

clássicos e contemporâneos.  

 

EMENTA:  

Problematizar a natureza do poder estatal e os imperativos políticos de sua existência. Estudar as 

relações entre sociedades e Estados.  Diferenciar sociedades de Estado, com Estado e contra o 

Estado. Espreitar a relação entre direito natural e Estado.  Estudar os temas da 

hierarquia/igualdade, burocracia e os diversos gerenciamentos: tempos, coisas, pessoas.  

Diferenciar técnicas governamentais e a estrutura estatal. Cartografar as multiplicidades estatais e 

os efeitos de sua unificação. Diferenciar suas lógicas segmentares.  

 

Bibliografia básica: 

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. Rio de Janeiro: 

Ed. 34, 1995 

CLASTRES, Pierre. A sociedade contra o Estado: pesquisas de antropologia politica. Sao Paulo: 

Cosac & Naify, c2003.  

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. 

                       

Bibliografia complementar 

 

BOURDIEU, Pierre. Razões Práticas: sobre a teoria da ação. Campinas: Papirus, 1996. 

DUMONT, Louis. O Individualismo. Rio de Janeiro: Rocco, 2000. 

ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador. Vol. 2: Formação do Estado e Civilização. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 1993. 

FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 1998. 

WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1968. 

 

 

 

DISCIPLINA: ANTROPOLOGIA DA CIÊNCIA E DA TÉCNICA  

 (OPTATIVA) 
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CH 

60 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS:  

T P 

60  

OBJETIVOS: 

E- Gerais:  

Desenvolver as competências: 

 Capacidade analítica em teoria e pesquisa; 

 Produção e interpretação de textos em antropologia; 

 Autonomia intelectual. 

 

B – Específicos: 

 

O curso visa introduzir os alunos ao debate da Antropologia da Ciência, seus processos 

constitutivos, suas controvérsias e invenções, tanto quanto seus críticos.   

 

EMENTA:  

Este programa pretende apresentar aos alunos algumas abordagens de antropologia at home, a 

partir do “centro” de atenções no Ocidente Moderno. Assim sendo, o programa toma como foco 

de análise e reflexão a ciência.. O intuito desse curso é apresentar investigações e análises de 

temas centrais de nossa própria sociedade, com o mesmo grau de originalidade e sofisticação das 

descrições que a antropologia produziu de outras sociedades. O objetivo final é criar uma 

diferença analítica para a abordagem  da ciência em relação as consagradas por outras disciplinas.  

Bibliografia básica:                                    

LATOUR, Bruno. Ciência em ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora. 2. ed. 

São Paulo: E. UNESP, 2011.  

LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. [3. ed.]. Rio de 

Janeiro : : Editora 34, 2013.  

STENGERS, Isabele. PRIGOGINE, I. O fim das certezas: tempo, caos e as lei da natureza. 2. 

ed. São Paulo: UNESP, 2011. 

Bibliografia complementar 

 

LATOUR, Bruno. A esperança de Pandora: ensaios sobre a realidade dos estudos 

científicos. Bauru (SP): Edusc, c2001.  

LATOUR, Bruno. Cogitamus: seis cartas sobre as humanidades científicas. São Paulo: Edit  

TADEU, Tomaz. (org. e trad.).Antropologia do Ciborgue : as vertigens do pós-humano. São 

Paulo: Editora 34, 2016. 

RABINOW, Paul. Antropologia da Razão. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 1995. 

PIGNARRE, Philippe. O que é um medicamento?Um objeto estranho entre ciência, mercado e 

sociedade. São Paulo: Editora 34, 1999. 

STENGERS, Isabelle. A Inveção das Ciencias Modernas. São Paulo. Editora 34, 2002.  

 

 

DISCIPLINA:Pesquisa narrativa e escrita (auto) biográfica (OPTATIVA)  

 

CH 

60 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS:  

T P 

45 15 

OBJETIVOS: 
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Conhecer e discutir os procedimentos teórico-prático e epistemológicos da pesquisa narrativa, 

estabelecendo relações com os processos de formação acadêmica em situações reais de 

investigação. Compreender, teoricamente os processos da narrativa no campo da pesquisa; 

Estabelecer um diálogo entre a  teoria e a prática a partir de vivências investigativas em 

situação real. 

 

EMENTA:  

Biografia, identidade, narrativa e hermenêutica. Pesquisa e escrita (auto) biográfica. História, 

memória e formação. Instrumentos, análise e representação da narrativa. 

Bibliografia básica: 

                                           

ABRAHÃO, Maria Helena Menna Barreto (Org.). A Aventura (Auto) biográfica: teoria e 

empiria. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. 

__________. O memorial de formação: entre a lógica da avaliação e a lógica da (auto) formação. 

In.: Presente! Revista de Educação. Salvador-CEAP, n. 52, ano 15, jun./ago. p.34/37, 2007. 

 

SOUZA, Elizeu Clementino (Org.). Autobiografias, histórias de vida e formação: pesquisa e 

ensino. Porto Alegre: EDPUCRS; Salvador: EDUNEB, 2006. 

 

SOUZA, E. C. de. ABRAHÃO, M. H. M. B. (Org.) Tempos, narrativas e ficções: a invenção de 

si. Porto Alegre: Edipucrs/Salvador: EDUNEB, 2006a. 

 

Bibliografia complementar 

BENJAMIN, W. O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: BENJAMIN, W. 

Magia e técnica, arte e política: obras escolhidas, v. 1, 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1987. 

NÓVOA, António e FINGER, Mathias. O método (auto)biográfico e a formação. Lisboa: 

MS/DRHS/CFAP, 1988, pp. 63/77. 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Educação e Materiais Didáticos contextualizados 

(OPTATIVA) 
 

 

CH 

60 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS:  

T P 

45 15 

OBJETIVOS: 

Compreender os processos de elaboração de materiais didáticos das ciências sociais nos contextos 

das realidades locais. Estabelecer relação entre desenvolvimento cognitivo e a estética do livro 

didático e paradidático. 

 

EMENTA:  

Os livros didáticos e a contextualização do conhecimento. A construção de materiais didáticos 

contextualizados com as ciências sociais e  as realidades locais . 

 

Bibliografia básica: 

                                           

LAJOLO, M. Livro didático: um (quase) manual de usuário. Em Aberto, Brasília, ano 16, nº 69, 
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jan/mar, 1996. p. 3-9. 

LINS, C. M. A.; SOUSA, E. F.; PEREIRA, V. A. Conhecendo o semiárido 1 – Juazeiro, BA: 

RESAB/UNICEF, 2005a. 

______. Conhecendo o Semiárido II – Juazeiro, BA: RESAB/UNICEF, 2005b. 

 

Bibliografia complementar 

 

LINS, C. M. A.; SOUSA, E. F.; PEREIRA, V. A. Educação para a convivência com o Semiárido: 

a proposta de elaboração de um livro didático. Educação para a convivência com o semiárido: 

reflexões teórico-práticas. RESAB. Juazeiro, BA. 2004. v. 1, p. 95-120. 

MARTINS, J. S. Anotações em torno do conceito de educação para a convivência com o 

semiárido. Educação para a Convivência com o Semiárido: reflexões teórico-práticas. 

Juazeiro, BA. 2004. v. 1,  p. 29-52. 

 

 

 

DISCIPLINA: Educação do campo e movimentos sociais (OPTATIVA)  

 

CH 

60 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS:  

T P 

60  

OBJETIVOS: 

 

EMENTA:  

Momento Atual da Educação do Campo. Traços de identidade da Educação do Campo. Formação 

humana vinculada a uma concepção de campo. Luta por políticas públicas que garantam o acesso 

universal à educação. Movimentos Sociais como sujeitos da Educação do Campo. Vínculo com a 

matriz pedagógica do trabalho e da cultura. Valorização e formação dos educadores. Escola no 

projeto da Educação do Campo: Socialização ou vivência de relações sociais; Socialização e 

produção de diferentes saberes. 

Bibliografia básica: 

                                           

ARROYO, Miguel e FERNANDES, Bernardo Mançano. Por uma educação básica do campo: 

a educação básica e o movimento social no campo. V.2. Brasília, 1999. 

CALDART, Roseli Salete. Por Uma Educação do Campo: traços de uma identidade em 

construção. In.: Por Uma Educação do Campo: Identidade e Políticas Públicas. V. 4. Brasília, 

2002. 

KOLLING, Edgar Jorge, CERIOLI, Paulo Ricardo e CALDART, Roseli Salete (Org.). Por Uma 

Educação do Campo: Identidade e Políticas Públicas. V. 4. Brasília, 2002. 

 

Bibliografia complementar 

 

BENJAMIN, César e CALDART, Roseli Salete. Por uma educação básica do campo: projeto 

popular e escolas do campo. V.3. Brasília, 1999. 

CALAZANS, Maria Julieta Costa. Para compreender a educação do Estado no meio rural – 

traços de uma trajetória. In.: THERRIEN, Jacques e DAMASCENO, Maria Nobre (coord.). 

Educação e Escola no Campo. Campinas: Papirus, 1993. 
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DISCIPLINA: Corpo, Movimento e Ludicidade (OPTATIVA)  

 

CH 

60 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS:  

T P 

60  

OBJETIVOS: 

 Refletir sobre os aspectos históricos e culturais do corpo;  Despertar para o autorreflexão sobre o 

próprio corpo e seu lugar na educação;  Conhecer o movimento percebido em suas relações com 

o processo educacional;  Perceber a ludicidade como ferramenta primordial para uma 

aprendizagem significativa;  Abordar a prática de jogos e brincadeiras tradicionais e cooperativas 

como forma de construir uma prática que transcenda o desporto e propicie o conhecimento e a 

expressão corporal em suas diversas linguagens e estabeleça vínculo estreito com a ludicidade; 

 

EMENTA:  

O homem em suas dimensões biológica e psicossocial. Vivência do corpo em todos os seus 

movimentos e dimensões. A corporeidade como experiência. Estudo das diferentes concepções 

alternativas metodológicas dos jogos e brincadeiras. Aprender com o corpo. 

 

Bibliografia básica: 

  ALVES, R. O Corpo e as palavras. In: BRUHNS, H.(Org.). Conversando sobre o corpo. 3. 

ed. Campinas: Papirus,1989. P.17-42. 

   GONÇALVES, M.A.Sentir, pensar, agir – corporeidade e educação, 11. Ed. Campinas: 

Papirus, 2008. 

VIGOTSKI, L. Imaginação e Criação na Infância. 2. ed. São Paulo: Ática, 2009.                           

 

Bibliografia complementar 

VIGOTSKI, L.A formação social da mente. O desenvolvimento dos processos psicológicos 

superiores. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da percepção. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

1994. 

 

DISCIPLINA: Tópicos em Literatura Surda  (OPTATIVA)  

 

CH 

60 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS:  

T P 

60  

OBJETIVOS: 

Possibilitar aos discentes o conhecimento da literatura surda contemporânea desenvolvida com o 

advento da tecnologia, da gravação de histórias por meio de fitas VHS, CD, DVD, ou de textos 

impressos que apresentam fotos, imagens e/ou traduções para o português. Conhecer autores 

surdos e obras produzidas em sinais; Assistir produções literárias em sinais. Refletir sobre os 

aspectos discursivos do texto narrativo em sinais. Discutir sobre os significados da produção de 

literatura Surda; Incentivar a produção literária em LIBRAS. 

EMENTA:  

Reflexões sobre as diferentes produções literárias de autores surdos: contexto linguístico, social e 

cultural.  Com ênfase no conto, na piada, no poema e na dramaturgia. A compreensão de 

significados. Produção de literatura visual. 

Bibliografia básica: 
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KARNOPP, Lodenir Becker. Literatura Surda. Material elaborado para uso na disciplina 

“Introdução aos Estudos Lieterários”, do curso de Licenciatura em Letras-Libras, na modalidade 

a distância. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008. Acesso em: 08 dez. 

2013. Disponível em: <<http:/www.libras.ufsc.br/coleçãoLetrasLibras/eixo Formação 

especifica/literatura Visual/assets/369/Literatura_Surda _Texto-Base.pdf>>. 

QUADROS, Ronice Muller de; WEINIMGER, Markus J. Estudos da Língua Brasileira de 

Sinais v. III Florianópolis. Ed. Insular. 2014 

STUMPF, Marianne; QUADROS, Ronice Muller de ; LEITE, Tarcício de Arantes(org.) Estudos 

da Língua Brasileira de Sinais v .II. Florianópolis. Ed. Insular. 2014 

 

Bibliografia complementar 

CAMPELLO, Ana Regina e Souza. Pedagogia Visual/Sinal na Educação dos Surdos. In: 

QUADROS, R. (org.) Estudos Surdos II.Série Pesquisas. Petrópolis: Arara Azul, 2008 p.100-131. 

PERLIN, Gladis T.T. Identidades Surdas. In: SKLIAR, Carlos (org.) A Surdez: Um olhar sobre 

as diferenças. Porto Alegre; editora mediação. 2013 p. 51-74. 

STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre a cultura surda. Florianópolis, Ed. Da UFSC, 

2008 

 

 

 

DISCIPLINA: Sociologia Rural (OPTATIVA)  

 

CH 

60 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITOS:  

T P 

60  

OBJETIVOS: 

Conhecer e refletir sobre os principais processos sociais direta ou indiretamente associados à 

realidade rural 

EMENTA:  

A sociologia como instrumento que permite analisar as ações que ocorrem em diferentes espaços 

sociais, com destaque às atividades rurais e a análise da questão agrária brasileira, priorizando as 

questões da região nordeste e do semiárido. Aspectos históricos e sociais da agricultura no Brasil; 

a industrialização da agricultura. A estrutura fundiária brasileira e os conflitos nas disputas pela 

terra. A agricultura familiar. 

 

Bibliografia básica: 

       

ABRAMOVAY, Ricardo. (1998). Paradigmas do Capitalismo Agrário em Questão. 

Campinas: Hucitec, Ed. UNICAMP. 

CHAYANOV, A. (1985). La organizacion de la unidad economica campesina. Buenos Aires: 

Ed. Nueva vision. 

CHEVITARESE, André. (2002). O campesinato na História. Rio de Janeiro: Ed. Relume 

Dumará. 

 



79 
 

Bibliografia complementar 

MARTINS, José de Souza. (1990). Os Camponeses e a Política no Brasil. 4. ed. Petrópolis: Ed. 

Vozes. 

WANDERLEY, M.N.B. (2009). O mundo rural como um espaço de vida. Porto Alegre: Ed. da 

UFRGS. 

                                     

 

 

4.4 Estágios 

 

O estágio curricular supervisionado apresenta-se articulado ao conjunto das atividades 

de prática de ensino, ambos oferecendo oportunidades e condições para a construção de 

práticas pedagógicas fundamentadas em conhecimentos teóricos e vivência de situações 

concretas, desenvolvidas com consciência e senso crítico, política e tecnicamente 

comprometidas com os contextos em que se realizam o processo de ensino e aprendizagem. É 

um dos integrantes fundamentais e obrigatórios da estrutura curricular, tendo como objetivo 

conceder aos discentes os conhecimentos práticos necessários à produção do conhecimento 

em sentido geral de um lado, e, de outro, a produção do conhecimento relacionado às 

atividades práticas da docência, bem como, a compreensão da prática profissional 

propriamente dita do licenciado em Ciências Sociais, fornecendo ainda subsídios para o 

Trabalho de Conclusão de Curso. Inclui, entre outras atividades possíveis, a produção de 

relatórios mensais, artigos, diários de campo, leituras e fichamentos de bibliografias temáticas 

e, por último, o Relatório Final do Estágio, que deve envolver, necessariamente, análise dos 

dados coletados, construção e indicadores de conhecimento e considerações sobre a interface 

entre teoria e prática. 

O Estágio Supervisionado pode ser realizado em escolas públicas municipais, 

estaduais e federais, além de espaços não formais de educação no âmbito da UNIVASF e fora 

da mesma, sendo coordenado por docente do curso responsável pela disciplina. Este deve 

promover vivências para os discentes mediante Planos de Estágios que também poderão ser 

propostos e elaborados pelos mesmos, desde que no âmbito das instituições conveniadas para 

tal e que sejam processados sob orientação do coordenador da disciplina. Além de uma carga 

horária específica para a referida disciplina, o professor tem um tempo para reuniões de 

supervisão das atividades de estágio com os licenciados e com os demais docentes. Esse 

profissional desempenha um papel estratégico na articulação entre o que está sendo objeto de 

pesquisa, ensino e discussão na universidade e as práticas pedagógicas desenvolvidas na 
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unidade de estágio. A supervisão assume, assim, o sentido de mediação entre as duas 

instâncias de formação, criando possibilidades para a realização de um estágio no qual teoria e 

prática não se separam. Além disso, essa mediação poderá suscitar iniciativas de inovação no 

campo de estágio, abrir canais para a expressão de suas demandas de formação continuada, 

possibilitando uma constante atualização do ensino e das práticas realizadas na universidade.  

Além disso, essa mediação poderá suscitar iniciativas de inovação no campo de estágio, abrir 

canais para a expressão de suas demandas de formação continuada, possibilitando uma 

constante atualização do ensino e das práticas realizadas na universidade.  

Também, as 405 horas dedicadas ao estágio serão cumpridas ao longo de quatros 

semestres letivos. Dessas 405 horas, trinta por semestre, 90 no total, deverão ser destinadas às 

reuniões de supervisão com o professor de Prática de Ensino da universidade, em conjunto ou 

não com o professor da disciplina na escola. As 310 h restantes serão cumpridas na 

preparação e realização de atividades na escola campo de estágio e na elaboração de 

relatórios, capazes de oferecer subsídios para a avaliação do licenciando. As atividades estão 

assim distribuídas: 90 horas no Estágio I + 120 horas no Estágio II + 120 horas no Estágio III 

e + 75 horas no Estágio IV.  

 

4.5 Núcleos Temáticos existentes vinculados ao curso, ou propostas de criação 

 

Existente: 

- Núcleo Temático de Educação Ambiental Interdisciplinar 

O NUTEAI é um componente curricular da UNIVASF formado por professores e alunos de 

vários cursos e áreas do conhecimento, empenhados em promover a Educação Ambiental de 

forma integrada e continua nas escolas da região. O grupo representa mais uma possibilidade 

do desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensivas relativas às problemáticas 

socioambientais locais, bem como sobre o papel da Educação Ambiental nos processos de 

promoção da sustentabilidade, dentro do Projeto Escola Verde. 

Propostas futuras de novos núcleos temáticos: 

- Núcleo Temático em Educação Contextualizada e Produções de Materiais Didáticos  

- Núcleo Temático: Pensar a Democracia - temas contemporâneos de política  

- Núcleo Temático em Gênero, Raça e Sexualidade  

- Núcleo Temático em Política de Redução de Danos e Uso de Substâncias Psicoativas 
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- Núcleo Temático: Observatório de Políticas Públicas  

 

4.6 Trabalho de Conclusão de Curso 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, corresponde a um critério qualitativo de 

avaliação da formação acadêmica que na licenciatura de Ciências Sociais ocorre no último 

período do curso. Trata-se de componente curricular obrigatório para a integralização do 

curso, mas não é ministrado em forma de disciplina, sendo conduzido pelo aluno com 

orientação docente. Consiste na elaboração de uma monografia,  artigo, material Didático-

pedagógico, entre outros oriundos de pesquisas ou experiência formativa sob temática das 

Ciências Sociais no âmbito da educação, reconhecendo-se a relevância da produção do 

conhecimento relacionado ao indivíduo sócio-cultural e historicamente situado para a eficácia 

do trabalho do cientista social na Educação. Esse tipo de produção acadêmica valoriza o uso 

funcional e contextualizado dos conhecimentos adquiridos pelo acadêmico a partir de um 

processo de construção dialética do conhecimento, devendo refletir os resultados da 

observação e participação no ambiente educacional a partir do Estágio Supervisionado, 

podendo ainda refletir sobre a sua própria vivência e trajetória acadêmica. 

O TCC implica no conhecimento e aplicação das normas da ABNT, além do domínio 

da metodologia científica para a elaboração de um projeto de pesquisa (escolha do assunto, 

objeto de investigação, universo de pesquisa, problemática, objetivos, justificativa, 

fundamentação teórica, metodologia, produção e análise dos dados, cronograma, recursos, 

pesquisa documental – bibliográfica, multimídia), segundo os princípios da ética na pesquisa 

em ciências sociais. Além da observância aos critérios específicos, exigidos por normas 

elaboradas no âmbito da Univasf e do Colegiado de Ciências Sociais.  

Ao final do 8° período, haverá defesa pública do TCC perante uma Banca 

Examinadora composta por seu Orientador e mais dois docentes indicados. A nota mínima 

exigida é 7,0 (sete).  

 

4.7 Atividades teórico-práticas complementares 

 

O licenciando em ciências sociais da UNIVASF deve obrigatoriamente completar 200 

horas em Atividades Complementares ao Currículo, que envolvem a participação dos 

discentes em palestras, congressos, simpósios, encontros acadêmicos, científicos ou culturais 
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desenvolvidos na própria instituição ou fora dela, pesquisas de Iniciação Científica, 

programa/projetos de Extensão, projetos de monitoria, organização de eventos acadêmicos e 

estágios extra-curriculares. 

A participação em eventos pode ser realizada ao longo dos quatro anos do curso, , 

sendo os comprovantes de participação aprovados e registrados pela Comissão de ACC 

nomeada pelo colegiado, a quem caberá inclusive definir a carga horária atribuída a cada 

atividade, com base em norma e barema aprovados pelo Colegiado de Ciências Sociais. 
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5 INFRAESTRUTURA E RECURSOS 

 

5.1 Laboratórios, salas de aulas, bibliotecas e outros espaços físicos destinados ao 

curso 

 

O curso de Licenciatura em Ciências Sociais também terá à sua disposição as instalações 

físicas comuns aos cursos regulares de Licenciatura e Bacharelado em Ciências Sociais da 

UNIVASF, que dispõem da seguinte estrutura física para seu funcionamento pleno:  

 10 salas de aula com espaço para 40 estudantes, equipadas com carteiras, data-shows e 

quadro branco; 

 1 sala de apoio equipada com computadores, gravadores, TV e Câmara digital fotográfica e 

filmadora; 

 Uma sala de Coordenação com espaço para recepcionar estudantes e convidados. 

23 Gabinetes individuais para professores, equipadas com computadores com acesso a 

internet e impressora; 

 Uma secretaria destinada equipada com computador com acesso a internet e impressora. 

 Biblioteca com acervo bibliográfico e periódicos especializados, de uso de todos os cursos do 

Campus de Juazeiro. 

 9 laboratórios de Ensino, Pesquisa e Extensão, em processo de estruturação, porém já em 

condições de uso, sendo: 

– um laboratório destinado ao Laboratório de Pesquisa Interdisciplinar sobre o uso de 

Substâncias Psicoativas –LAPIS, equipado com computadores com acesso a internet e 

impressora; 

- um laboratório destinado ao Laboratório de Antropologia, Filosofia e Polít ica- KRISIS, 

equipado com dois computadores com acesso a internet e impressora; 

– um laboratório destinado ao Observatório de Pesquisa em Educação, Trabalho e Cultura – 

ETC, equipado com computadores com acesso a internet e impressora; 

– um mini-laboratório de informática de uso comum dos integrantes dos laboratórios de 

pesquisa e extensão;  

– um laboratório destinado ao Laboratório de Ensino de Ciências Sociais LABENCS, a ser 

equipado com computadores, projetor digital multimídia, lousa digital e softwares educativos. 

- um laboratório destinado ao Grupo de Pesquisa Educação, Narrativas e Experiência Docente 

na contemporaneidade – NARRATIVIDADES 
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- um laboratório destinado ao Observatório de Políticas Públicas do Vale do São Francisco 

- um laboratório destinado ao Núcleo de Extensão em Estudos Latino Americanos – NEELA 

- um laboratório destinado à Liga Acadêmica Interdisciplinar para o Estudo da Morte e do 

Suicídio – THANÁTOUS 

 

5.2 Materiais didáticos 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 

 

5.3 Recursos de tecnologia da 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 

Efetivos: 

Adalton José Marques – Doutor 

Adelson Dias de Oliveira - Doutor 

Alexandre Henrique dos Reis - Doutor 

Cláudio Roberto Ramos – Doutor 

David Soares Simões - Mestre  
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Delcides Marques – Doutor  

Denes Dantas Vieira – Doutor  

Ednaldo Ferreira Torres – Mestre  

Eliana de Barros Monteiro – Doutora  

Fernando Scherer - Doutor 

Gabriel Pugliese Cardoso – Doutor 

José Fernando Souto Junior – Doutor  

José Hermógenes Moura da Costa – Doutor 

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 - Doutora 

Paulo Roberto Ramos - Doutor  

Rosicleide Araújo de Melo - Doutora  

Simone Piletti Viscarra - Doutora 

Vanderléa Andrade Pereira - Mestre  

Vanderlei Souza Carvalho - Doutor  
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6 DOCUMENTOS NORMATIVOS 

 

6.1 Estágio Supervisionado 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

COLEGIADO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

  

 

RESOLUÇÃO Nº  

 

Estabelece as Normas para o Estágio 

Curricular Supervisionado de acordo com as 

recomendações dispostas no PPC da 

Licenciatura em Ciências Sociais. 

 

  

O Colegiado de Ciências Sociais da Universidade Federal do Vale do São Francisco - 

UNIVASF, no uso de suas atribuições, 

  

APRESENTAÇÃO 

O presente documento foi elaborado com o intuito de orientar o processo de realização do 

estágio Supervisionado do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais de acordo com as 

recomendações dispostas no PPC. 

 

Capítulo I - Definição  

Artigo 1º. O Estágio Obrigatório, definido no Projeto Pedagógico do Curso de Ciências 

Sociais, nos termos da Lei n° 11.788/08 e da Lei n° 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), entendido como ato educativo supervisionado, visa o desenvolvimento 

multidimensional de competências do licenciando, em seus aspectos individuais, 
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socioculturais e ético-políticos, proporcionando ao ESTAGIÁRIO condições de 

aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e pedagógico bem como condições de vivenciar e 

adquirir experiência prática em situações reais de trabalho em sua área de atuação 

profissional.  

 

Artigo 2° O Estágio como componente curricular obrigatório no Curso de Graduação de 

Licenciatura em Ciências Sociais obedece a Resolução CNE/CP 02, de 1 de julho de 2015, 

que institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura de graduação plena, de 

formação de professores para a Educação Básica em nível superior  

 

Capítulo II - Objetivos  

Artigo 3º. O Estágio Supervisionado como componente curricular do Curso de Graduação de 

Licenciatura em Ciências Sociais visa:  

I - Possibilitar aos estudantes a consolidação de conhecimentos apreendidos e construídos no 

decorrer da integralização do curso, efetivando-os mediante a prática docente em escolas e/ou 

outras instituições da sociedade civil, museus, centros culturais, Organizações não 

Governamentais, movimentos sociais e órgãos de governo, inclusive na própria UNIVASF, 

em atividades e contextos relacionados às Ciências Sociais e Educação.  

II – Propiciar aos estudantes um contato com diversos ambientes de trabalho do profissional 

da educação, e oferecer situações que oportunizem a prática docente em espaços e situações 

educacionais variadas;  

III – Mobilizar através da orientação/supervisão um repertório teórico que contribua para um 

melhor desenvolvimento do campo escolhido para o estágio.  

IV – Oferecer condições de investigação, elaboração, desenvolvimento e avaliação das 

atividades realizadas no campo de estágio, bem como criar condições de sistematização e 

compartilhamento (divulgação) dos conhecimentos produzidos.  

V – Incentivar o trabalho coletivo e cooperativo nos vários momentos que compõem a 

experiência do estágio e os processos educacionais.  

VI – Despertar junto aos estudantes a percepção/entendimento da sala de aula como espaço 

educativo em que ensino e pesquisa não podem ocorrer de maneira dissociada.  

VII - Vivenciar o processo educativo nos aspectos do - planejamento, execução, e reflexão - e 

dentro das possibilidades e limitações dos espaços educacionais reais.  
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VIII - Desenvolver projetos de ensino, pesquisa ou extensão junto às instituições onde se 

desenvolve o Estágio supervisionado.  

 

Capítulo III - Da Duração e organização do Estágio Supervisionado  

Artigo 4º. A duração do Estágio Supervisionado obedece à legislação do Conselho Nacional 

de Educação, tornando obrigatória uma carga horária de não menos que 400 h (quatrocentas 

horas) em curso de graduação de licenciatura plena.  

Artigo 5° - Caso o estudante exerça atividades como docente regular na educação básica após 

o seu ingresso no curso de Ciências Sociais, poderá solicitar que sejam consideradas, como 

carga horária de estágio curricular supervisionado, até o máximo de 300 (trezentas) horas, 

conforme o disposto na resolução CNE/CP 02/2015.  

 

Artigo 6° - Na Licenciatura do Curso de Ciências Sociais da UNIVASF, o Estágio terá a 

duração de 405h, distribuído em 04 disciplinas: Estágio Curricular I com 90hs; Estágio 

Curricular II com 120hs, Estágio Curricular III com 120hs Estágio Curricular IV com 75h; 

com a seguinte estrutura:  

 

§ 1º Cada disciplina de Estágio está organizada de forma a privilegiar a experiência vivida 

pelos estudantes como o elemento mobilizador e orientador das reflexões e dinâmicas 

formativas conduzidas nos espaços de orientação e supervisão. Nestes momentos, pretende-se 

oferecer um repertório diversificado de conhecimentos, metodologias e estratégias de ações, 

de forma a enriquecer o Plano de Estágio a ser desenvolvido pelos estudantes.  

 

§ 2º Cada semestre de Estágio (I, II, III e IV) desenvolve-se de maneira independente, sendo 

organizado pela elaboração de ações/projetos com início, meio e fim a cada ciclo. Ao mesmo 

tempo, a construção coletiva de ações educativas junto aos sujeitos do campo de estágio, 

aponta para a constituição de vínculos de maior intensidade que podem se traduzir em ações 

de cooperação institucional e projetos de pesquisa de maior envergadura.  

 

§ 3º - É obrigatória a realização dos quatro semestres de Estágios.  

 

§ 4° O estágio deverá ser realizado em período não coincidente com os horários de aula das 

demais disciplinas.  
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Capítulo IV - Da Tipologia e Locais de Estágio Supervisionado  

 

Artigo 7°. O Estágio Supervisionado do Curso de Graduação de Licenciatura em Ciências 

Sociais poderá ser realizado pelo discente em escolas Públicas ou Privadas de Educação 

Básica, ONGs, Movimentos Sociais, escolas indígenas, quilombolas, escolas sindicais, 

museus, universidades e outros espaços educativos no Campo ou Cidade, doravante 

denominadas CONCEDENTES.  

§ 1º - A Comissão de Estágio do curso de Ciências Sociais fornecerá semestralmente uma 

listagem das instituições concedentes.  

§ 2º - Caberá ao licenciando a escolha, dentro da listagem oferecida, da instituição de ensino 

em que suas atividades serão desenvolvidas.  

§ 3º Ficará a critério da Comissão de Estágio a aceitação de outras escolas ou outras 

organizações educacionais sugeridas pelos alunos.  

§4º A composição curricular do Estágio Supervisionado ficará distribuída: Estágio Curricular 

I – Pesquisa do cotidiano escolar para a problematização, análise e compreensão da docência 

no contexto interno e externo da escola; Estágio Curricular II – Elaboração de projeto de 

intervenção a ser construído com as instituições de educação envolvidas; Estágio Curricular 

III – Realização de Intervenção Pedagógica, com produção de materiais didáticos tendo como 

eixo o desenvolvimento de ações que contribuam político e pedagogicamente com a melhoria 

dos processos educativos na instituição de estágio; Estágio Curricular IV - Exercício da 

Docência com regência e publicação da experiência de estágio. 

 

Capítulo V - Dos Estudantes Estagiários  

Artigo 8º - Os estagiários são estudantes das Unidades Curriculares Estágio Curricular I, II, 

III e IV, matriculados no Curso de Ciências Sociais da UNIVASF.  

Artigo 9° - O estudante estagiário terá as seguintes obrigações no transcorrer do 

desenvolvimento do Estágio Supervisionado:  

§ 1° Respeitar as Normas da CONCEDENTE do Programa de Estágio Supervisionado;  

§ 2° Manter relação de respeito e cordialidade com os alunos e seus familiares, equipe 

técnica, funcionários e o professor formador da CONCEDENTE;  

§ 3° Estabelecer diálogo e atender às orientações do professor designado para supervisionar o 

Estágio, participando ativamente de forma cooperativa dos momentos de planejamento e 

realização de atividades propostas;  
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§ 4° Comparecer pontual e assiduamente às atividades em que a participação for pré-

acordada, empenhando-se no sucesso de sua execução, respeitando os horários e cronogramas 

estabelecidos;  

§ 5° Apresentar documentos comprobatórios da regularidade da sua situação escolar, sempre 

que solicitado pela CONCEDENTE;  

§ 6° Manter rigorosamente atualizados seus dados cadastrais e escolares, junto ao Curso de 

Ciências Sociais e à CONCEDENTE;  

§ 7° Informar de imediato, qualquer alteração na sua situação escolar, tais como: trancamento 

de matrícula, abandono, conclusão de curso ou transferência de Instituição de Ensino;  

§ 8° Encaminhar os documentos comprobatórios do vínculo de Estágio, elaborados pelo 

Curso de Ciências Sociais, bem os Relatórios de Atividades do Estágio, para a coordenação 

do Programa de Estágio Supervisionado;  

§ 9° Responder pelas perdas e danos eventualmente causados por inobservância das normas 

internas da CONCEDENTE, ou provocados por negligência ou imprudência;  

§ 10° Recorrer às autoridades da CONCEDENTE e ao professor de Estágio quando 

necessário;  

§ 11° Utilizar ética e adequadamente os instrumentos de registro, de levantamento de 

informações e de sistematização da experiência do estágio.  

§ 12° Atuar de modo ético em qualquer situação e zelar pelo bom nome das instituições e 

pessoas envolvidas no Programa de Estágio.  

 

Capítulo VI – Das atribuições do Curso de Ciências Sociais e professores responsáveis 

pelo estágio:  

 

Artigo 10° - O estágio curricular no curso Graduação de Licenciatura Plena em Ciências 

Sociais deverá ser supervisionado por docentes lotados no Colegiado de Ciências Sociais.  

Artigo 11º - O professor supervisor, conforme o projeto de estágio desenvolvido, poderá ter 

auxílio de outros docentes, monitores, bolsistas de iniciação científica e contar com a 

participação de docentes de outras áreas e departamentos.  

Artigo 12º - Ao professor supervisor cabe apresentar à Coordenação do curso de Ciências 

Sociais o plano de ensino relativo à unidade curricular ministrada por ele.  

§ 1º - O Plano de Ensino de Estágio deve ser coerente com as diretrizes de Estágio 

Supervisionado do Curso.  
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§ 2º - Cabe ao professor supervisor encaminhar e orientar o estudante no desenvolvimento do 

estágio nas instituições CONCEDENTES.  

§ 3º - Cabe aos professores supervisores, junto com a Comissão de Estágio, o poder de 

decisão sobre definição, alteração da tipologia, do local e horário de realização do estágio. § 

4º - Cabe ao professor supervisor verificar o cumprimento da carga horária do estágio, bem 

como a liberdade de estendê-la de acordo com necessidades que se apresentarem no seu 

transcorrer.  

 

Capítulo VII – Da realização e comprovação  

Artigo 13º - O aluno deverá entregar ao professor: 1) cadastro e plano de estágio; 2) 

credenciamento devidamente assinado e carimbado; 3) relatório das atividades do estágio 

(conforme orientação do professor).  

§ único - O aluno, portador de diploma, que estiver ministrando aulas na(s) série(s) objeto do 

estágio, poderá ser dispensado em até 100 horas do Estágio Curricular Supervisionado, 

observadas as orientações Resolução CNE/CP 2/2015. Para tanto, deverá apresentar 

Declaração de docência em papel timbrado, com dados de registro e autorização de 

funcionamento do estabelecimento, assinada pelo Diretor da escola onde trabalha, com as 

seguintes informações: 1) identificação do interessado (aluno); 2) série(s) em que leciona; 3) 

disciplina(s) que ministra; 4) horário de trabalho.  

 

Capítulo VIII - Da Avaliação  

 

Artigo 14º - A avaliação dos estudantes do Estágio Supervisionado se fundamentará conforme 

o plano de ensino proposto pelo professor supervisor.  

§ único - O professor supervisor discutirá com os estudantes estagiários, deixando 

estabelecido no seu plano de ensino, conteúdos, métodos e recursos didático-pedagógicos, 

bibliografia básica, maneiras, valores e/ou conceitos correspondentes, utilizados no processo 

avaliativo.  

Artigo 15º - Será aprovado nas disciplinas de Estágio I, II, III e IV o discente que obtiver 

média final igual ou superior a sete em cada uma das disciplinas, correspondendo esta às 

atividades realizadas no decorrer do semestre e à elaboração e entrega do Relatório Final, em 

data previamente fixada pelo Professor, conforme o Plano de Ensino das disciplinas proposto 

pelo docente.  
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§1º - As disciplinas de Estágio Supervisionado poderão ser desenvolvidas pelos estudantes em 

períodos de férias e/ou recesso escolar, dependendo da disponibilidade das instituições, 

entidades, movimentos e organizações sociais destinatárias.  

§2º Quaisquer dúvidas, demandas surgidas do processo de realização do Componente 

Curricular Estágio Supervisionado será resolvido nas instâncias do Colegiado de Ciências 

Sociais. 

 

 

6.2 Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

COLEGIADO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

  

 

RESOLUÇÃO Nº 03/2012  

 

Estabelece as Normas para o Trabalho de 

Conclusão de (TCC) de acordo com as 

recomendações dispostas no PPC do de  

Licenciatura em Ciências Sociais. 

 

  

O Colegiado de Ciências Sociais da Universidade Federal do Vale do São Francisco - 

UNIVASF, no uso de suas atribuições, 

  

 

APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento foi elaborado com o intuito de orientar o processo de construção, 

defesa e homologação interna do Trabalho de Conclusão de Curso de Licenciatura em 

Ciências Sociais, de acordo com as recomendações dispostas no PPC. 
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Art. 1º - Para obtenção do diploma de Licenciado em Ciências Sociais, o discente deverá 

obrigatoriamente elaborar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que poderá, conforme 

PPC ser em forma de monografia ou artigo, material didático e paradidático,  resultante de 

pesquisa no contexto do Estágio Curricular ou não, projeto de intervenção, no campo da 

educação e ciências sociais em espaço formal e não formal. 

 

Art. 2º - Será constituída uma comissão permanente de TCC com o intuito de garantir o bom 

encaminhamento do processo de construção e defesa do TCC, composta por três professores 

do curso de Licenciatura em Ciências Sociais, com titulação mínima de Mestre.  

 

Art. 3° - São atribuições da Comissão de TCC: 

- estabelecer as normas gerais para a elaboração do TCC; 

- 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-pesquisador. 

 

Parágrafo Único - O orientador com o título de mestre pode orientar no máximo 03 discentes. 

O orientador com o título de doutor pode orientar no máximo 05 discentes. 

 

Art. 5º - São atribuições dos Orientadores de TCC: 

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, a 

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; 
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f) Informar, de maneira documentada, à Comissão de TCC, qualquer restrição quanto ao 

desenvolvimento do trabalho; 

g) Indicar, em conjunto com o orientando, uma lista de nomes 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 toda a grade 

de disciplinas teórico-metodológicas obrigatórias e estiver regularmente matriculado no 8º 

período. 

 

Art. 7°– O TCC deve ser elaborado individualmente e com a utilização de metodologia 

científica em área específica da Educação e das Ciências Sociais.  

 

Art. 8º - O TCC tem por objetivos: 

- estimular no discente o espírito de iniciativa e criatividade. 

- capacitar o discente para a elaboração do trabalho científico. 

 

Art. 9° - O TCC deve ter a formatação textual  de acordo com a normatização da ABNT 

Art. 10° – 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, bem como não 

realizar a defesa pública fica impossibilitado de concluir o curso. 

 

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. 
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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 e dos recursos). 

 

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 15 (quinze) dias; 

 

Parágrafo 3º – Somente após a conclusão e apreciação das correções pelo professor orientador 

será dada sequencia 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 entregar à coordenação 01 (uma) cópia da versão final devidamente encadernada e 

uma cópia eletrônica em formato PDF (Acrobat Reader). 

 

Art. 15° – Será considerado aprovado o concluinte que obtiver média geral igual ou superior 

a 7,0 (sete) pontos. 
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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 – O 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. O aluno 

terá que refazer o TCC, apresentando uma escrita original. 

 

Art. 17° – Os trabalhos de Conclusão de Curso deverão ser defendidos no período em que o 

aluno estiver matriculado na disciplina e cumprir com o prazo de lançamento no SIGA. 

 

Art. 18º Casos omissos deverão ser tratados pela Comissão de TCC. 

 

 

 

6.3 Atividades Complementares ao Currículo- ACC 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

COLEGIADO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

  

 

RESOLUÇÃO Nº  

 

Estabelece as Normas para Aproveitamento 

de Atividades Complementares ao Currículo 

(ACC) de acordo com as recomendações 

dispostas no PPC da Licenciatura em 

Ciências Sociais. 
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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:  

 

TÍTULO I 

DAS ATIVIDADES 

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

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

b) Participação em palestras, cursos, minicursos e oficinas; 

c) Realização de palestras, cursos, minicursos e oficinas 

d) Monitorias em disciplinas, projetos ou eventos; 

e) estágios extracurriculares; 

f) atividades de extensão; 

g) atividades de representação estudantil; 

h) 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; 

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

j) Publicação de artigo em revistas da área de Educação e Ciências Sociais; 

k) Publicação de artigos e resumos em anais de eventos científicos; 

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

Científica; 

m) Participação na organização e execução de eventos acadêmicos; 

n) Participação na organização e execução de eventos culturais; 

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

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

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

profissional licenciado em  ciências sociais como o PIBID, Residência Pedagógica. 

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

atividades constantes dos itens “b”, “c”, “d”  “e” e “f” 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 licenciado em ciências sociais, os discentes devem 

cumprir 200 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 1º. 

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

e apresentação do formulário Anexo II devidamente comprovado.  

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. O relatório será 

submetido à Comissão de Avaliação das Atividades Complementares Curriculares.  

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 

 

TÍTULO II 

DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

CURRICULARES 

 

Art. 6◦ - 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. 7◦ - A designação se dará por eleição ou por indicação em reunião do Colegiado. 

Art. 8◦ - 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. 
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Juazeiro, Agosto de 2018. 
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