
1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

3º SEMESTRE

HABILITAÇÃO: LICENCIATURA 

1HIS773  HISTÓRIA GERAL I

1SOC729  INTRODUÇÃO À ANTROPOLOGIA

1SOC752  INTRODUÇÃO À CIÊNCIA POLÍTICA

1SOC730  INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA

1SOC732  PESQUISA E ENSINO I

1SOC733  ANTROPOLOGIA I

1SOC753  CIÊNCIA POLÍTICA I

1FIL703  FILOSOFIA I

1SOC736  PESQUISA E ENSINO II

1SOC734  SOCIOLOGIA I

1SOC737  ANTROPOLOGIA II

1SOC754  CIÊNCIA POLÍTICA II

Feudalismo: traços básicos e desagregação. Renascimento. Mercantilismo. A
emergência da burguesia e a formação do Estado Nacional. Liberalismo. Re-
volução Industrial. Imperialismo.

Apresentação da Antropologia: grandes temas, conceitos fundamentais, prin-
cipais autores e escolas. Literatura dos  viajantes:  o  estranhamento  do
olhar. Etnocentrismo do colonizador,"cegueira" do colonizador. O Brasil na
ótica dos europeus.

O nascimento da política. A formação do Estado moderno. Ética e  política.
Absolutismo, constitucionalismo e republicanismo. Contratualismo e jusna-
turalismo.

O contexto histórico do surgimento da Sociologia. A Sociologia como  ciên-
cia: objeto e método. Conceitos sociológicos fundamentais.

A construção das ciências sociais e os desafios da pesquisa científica.  A
objetividade do conhecimento nas ciências sociais: possibilidades e impos-
sibilidades. O conhecimento socialmente construído, as bases sociais    do
conhecimento e os desafios da objetividade. Alcances, limites e   desafios
da pesquisa científica nas ciências sociais.

Evolucionismo, difusionismo, neo-evolucionismo, culturalismo  norte-ameri-
cano. Etnocentrismo, alteridade, relativismo cultural.  Desdobramentos  no
contexto brasileiro.

Vontade geral. As revoluções burguesas e a construção da democracia
moderna. Governo representativo, federalismo e direitos  do  homem.
Consevadorismo. A crítica ao contratualismo.

Fundamentos filosóficos das Ciências Sociais. Precursores. Empirismo. Ra-
cionalismo. Idealismo. Dialética. Positivismo.

A diversidade de abordagens do objeto das ciências sociais. Fundamentos
teóricos e epistemológicos nas abordagens clássicas e contemporâneas.

Formação social concreta: a sociedade moderna em seus múltiplos aspectos,
constituição, caracterização e funcionamento.

Funcionalismo, estrutural-funcionalismo, Escola de Manchester, Escola
Sociológica Francesa. Diferenças e desigualdades. Repensando o relativismo
cultural. Antropologia realizada no Brasil.

Utilitarismo e liberalismo. A crítica  ao liberalismo:  anarquismo,
socialismo utópico e marxismo. Teorias da revolução e da transição
socialista.



3º SEMESTRE

4º SEMESTRE

5º SEMESTRE

HABILITAÇÃO: LICENCIATURA 

1HIS774  HISTÓRIA DO BRASIL I A

1SOC740  PESQUISA E ENSINO III

1SOC738  SOCIOLOGIA II

1SOC741  ANTROPOLOGIA III

1SOC755  CIÊNCIA POLÍTICA III

1FIL704  FILOSOFIA II

1SOC744  PESQUISA E ENSINO IV

1SOC757  SOCIOLOGIA III

1SOC758  EDUCAÇÃO E SOCIEDADE

1EMA702  ESTATÍSTICA APLICADA À CIÊNCIAS SOCIAIS

1SOC745  TEORIA E MÉTODO EM ANTROPOLOGIA

1SOC756  TEORIA E MÉTODO EM CIÊNCIA POLÍTICA

O passado Colonial. A crise do trabalho escravo e a emergência do trabalho
livre. Economia agrária-exportadora. Formação do Estado Nacional. Primeira
República. Revolução de 1930. Urbanização e Industrialização.

A construção de problemas e hipóteses nas ciências sociais.

Trabalho e vida social. O processo de trabalho capitalista. A indústria
moderna. Formas diferenciadas de trabalho. Pós-industrialismo.

Teorias e problemas da Antropologia contemporânea. Estruturalismo,  herme-
nêutica e desdobramentos. Explicação e interpretação. Olhar  distanciado e
"horizontes" particulares. Universalismo e particularismo. Crítica  cultu-
ral e representação do outro. Diálogo com a Antropologia brasileira.

Estado, racionalização e burocracia. Teorias da  democracia.  Direitos
humanos. Instituições democráticas e participação política. Críticas à
democracia representativa.

As correntes filosóficas contemporâneas: Fenomenologia. Existencialismo.
Teoria crítica. Pós-modernidade.

A elaboração de projeto de pesquisa em ciências sociais. Introdução às
técnicas de pesquisa qualitativa e quantitativa.

Análise sociológica das diferenciações, distinções e desigualdades: dife-
rentes perspectivas teóricas. Direitos humanos.  Relações étnicos-raciais
e Cultura brasileira.

Estudos multidisciplinares sobre educação (Sociologia, Antropologia, Ciên-
cia Política). Educação Ambiental.

Métodos quantitativos aplicados em pesquisas nas Ciências Sociais. Uso de
técnicas e programas computacionais.

Pesquisa de campo, etnografia e teoria antropológica. Objeto de pesquisa e
análise metodológica da relação sujeito/objeto na Antropologia.  Transfor-
mações empíricas e questões epistemológicas. Autoridade etnográfica e  re-
presentação do outro. Ética no fazer antropológico.

Vertentes teórico-metodológicas na interpretação da política brasileira.



5º SEMESTRE

6º SEMESTRE

7º SEMESTRE

8º SEMESTRE

HABILITAÇÃO: LICENCIATURA 

1SOC746  TEORIA E MÉTODO EM SOCIOLOGIA

1SOC749  EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

1EST177  ESTÁGIO SUPERVISIONADO I

1SOC750  METODOLOGIA DO ENSINO EM SOCIOLOGIA I

1EDU703  POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS

1EST178  ESTÁGIO SUPERVISIONADO II

1LET095  LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS

1SOC751  METODOLOGIA DO ENSINO EM SOCIOLOGIA II

1EST179  ESTÁGIO SUPERVISIONADO III

As bases teóricas da Sociologia. Correntes sociológicas modernas. Concep-
ções pós-modernas.

Estudos multidisciplinares sobre educação e juventude (Sociologia, Antro-
pologia, Ciência Política).

Observação e análise sociológica do micro e macro  ambiente  educacional.
Análise do projeto pedagógico da escola. Problematização e desenvolvimen-
to de temáticas sociológicas voltadas ao Ensino Médio. Preparação  e  de-
senvolvimento de  Planos de Aulas e Regência.

História do ensino das Ciências Sociais no Brasil no contexto de  institu-
cionalização da Antropologia, da Ciência Política e da Sociologia. Pesqui-
sa sobre manuais e livros didáticos dessas áreas.

Políticas educacionais no Brasil a partir do século XX: aspectos históri-
cos, filosóficos, econômicos da configuração dos sistemas de ensino.    O
cenário mundial (organismos multilaterais) e as propostas   educacionais.
Gestão escolar e a proposta pedagógica a partir da legislação educacional
brasileira atual. Professor: formação, atuação e carreira.

Observação e análise sociológica do micro e macro ambiente educacional. 
Análise do projeto pedagógico da escola. Problematização e  desenvolvi-
mento de temáticas sociológicas voltadas ao Ensino Médio. Preparação  e
desenvolvimento de Planos de Aulas e Regência.

Língua, cultura e história dos surdos. Surdos: um povo com  língua.  A
surdez: entre a deficiência, a patologia e a diferença. A  Libras como
língua e como linguagem étnica. Noções básicas e a gramática da língua
de sinais.

A Sociologia no Ensino Médio. O professor como intelectual. A formação de
métodos adequados ao ensino das ciências sociais nas escolas e em espaços
não formais dos adolescentes e jovens.

Observação e análise sociológica do micro e macro ambiente educacional. 
Análise do projeto pedagógico da escola. Problematização e  desenvolvi-
mento de temáticas sociológicas voltadas ao Ensino Médio. Preparação  e
desenvolvimento de Planos de Aulas e Regência.


