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1. IDENTIFICAÇÃO: 
 
1.1. Tipo de Curso 
 
Graduação 
 
1.2. Habilitação 
 
Ciências Sociais 
 
1.3. Modalidade 
 
Presencial – Pedagogia da Alternância 
 
1.4. Base legal 
 

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

agrupados por assunto:  

a. Regulamentação profissional: 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. Diretrizes curriculares: Parecer CNE/CES 492/2001, de 3 de abril de 2001, que trata 

das diretrizes curriculares nacionais dos cursos de Ciências Sociais, retificado pelo 

Parecer CNE/CES 1363/2001, de 12 de dezembro de 2001, e pela Resolução CNE/CES 

17/2002, de 13 de março de 2002, que dispõem sobre a orientação e formulação do projeto 

pedagógico de curso;  

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. 

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

Nacionais para a 

c. Licenciatura: 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. São os seguintes:  

� Decreto Nº 3276/1999, de 6 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a formação em 

nível superior de professores para atuar na educação básica, e dá outras providências;  
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� Parecer CNE/CP 9/2001, de 8 de maio de 2001, que trata das diretrizes curriculares 

nacionais para a formação de professores da Educação básica: em nível superior, curso 

de licenciatura e graduação plena;  

� Parecer CNE/CP 27/2001, de 2 de outubro de 2001, que dá nova redação ao item 3.6, 

alínea c., do Parecer CNE/CP 9/2001, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica;  

� Parecer CNE/CP 28/2001, de 2 de outubro de 2001, que dá nova redação ao Parecer 

CNE/CP 21/2001, que estabelece a duração e a carga horária dos cursos de formação de 

professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação 

plena;  

� Resolução CNE/CP 1/2002, de 18 de fevereiro de 2002, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de professores da Educação Básica, em nível 

superior, curso de licenciatura, de graduação plena;  

� Resolução CNE/CP 2/2002, de 19 de fevereiro de 2002, que institui a duração e a carga 

horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da 

Educação Básica em nível superior;  

� Parecer CNE/CP 4/2005, de 13 de setembro de 2005 que aprecia a Indicação CNE/CP 

3/2005, referente às Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores, 

fixadas pela Resolução CNE/CP 1/2002;  

� Parecer CNE/CP 5/2006, de 4 de abril de 2006, que aprecia a Indicação CNE/CP 

2/2002 sobre Diretrizes Curriculares Nacionais para cursos de formação de professores 

para a Educação Básica;  

� Parecer CNE/CP 9/2007, de 5 de dezembro de 2007, que trata da reorganização da 

carga horária mínima dos cursos de Formação de Professores, em nível superior, para a 

Educação Básica e Educação Profissional no nível da Educação Básica.  

d. Estágios: 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.  

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 
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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 
 
Espaço Plural/Campus Juazeiro 
1.6. Turno de funcionamento 

 
Integral 
  
1.7. Quantidade de vagas 

 
50 vagas 
  
1.8. Modalidades de ingresso  
 

O acesso ao curso de Licenciatura em Ciências Sociais se deu através de processo 

de seleção específico, regido pelo Edital UNIVASF/PROEX nº 01/2015.  

 
1.9. Duração máxima e mínima 
 

8 Semestres / 4 anos 

 

2. INTRODUÇÃO:  
 
 
2.1. ASPECTOS INSTITUCIONAIS E INSERÇÃO 
 
 

A Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) é uma 

instituição de ensino superior vinculada ao Ministério da Educação, criada com o nome 

de Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco, legitimada pela Lei nº. 

10.473 de 27 de junho de 2002, que a conferiu uma natureza fundacional, com sede na 

cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco.  

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, sendo que no ato de sua criação estava estabelecida fisicamente em três polos: o 

polo Petrolina, no Estado de Pernambuco, o polo de Juazeiro, no Estado da Bahia e o polo 
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de São Raimundo Nonato no Piauí, conforme previsto na Lei Complementar nº 113, de 

19 de setembro de 2001.  

Os três polos integram a região do semiárido brasileiro, considerada importante 

unidade geoeconômica e natural, para efeito de planejamento de políticas públicas, 

possuidores de uma riqueza multicultural e apresentam demandas bastante diferenciadas 

do restante do Brasil. No ano de 2009, foi criado o campus de Senhor do Bonfim, e em 

2015 o Campus de Paulo Afonso, ambos no estado da Bahia.  

Durante a etapa de concepção da UNIVASF, verificou-se a necessidade de criar-

se uma Universidade capaz de oferecer formação superior pública e diversificada aos 

jovens da região, muitas vezes forçados a buscar seu diploma nas instituições federais 

situadas nas capitais litorâneas do Nordeste. Nesse sentido, foi ressaltada a importância 

de uma Instituição de Ensino Superior, em seus desdobramentos na pesquisa e na 

extensão, para o avanço de uma área de grande dinamismo econômico e estratégica para 

o desenvolvimento do Nordeste e, por extensão, do próprio país.  

Cerca de 50 municípios de maior expressão populacional (oito na área do polo 

Petrolina e Juazeiro, 17 em Pernambuco, 21 na Bahia e oito no Piauí) foram selecionados 

num raio de 250 Km da sede da universidade. Esse levantamento foi complementado por 

pesquisa qualitativa em que se consultou 108 lideranças de diversos segmentos da região, 

incluindo políticos, empresários, sindicatos, etc.  

Os resultados da pesquisa quantitativa expressaram claramente o desejo da 

comunidade de que a nova Universidade apresente perfil adequado ao mundo moderno e 

às necessidades regionais. Nesse caminho, a população respondeu que a UNIVASF deve, 

prioritariamente, "estar voltada para o desenvolvimento", "preparar para o mercado de 

trabalho", "ter professores e técnico-administrativos qualificados", "servir para aprimorar 

o conhecimento" e "contribuir com a pesquisa científica".  

Na pesquisa qualitativa, os entrevistados ressaltavam que os conteúdos dos cursos 

propostos devem estar voltados às demandas e às realidades locais. Quanto a esse ponto, 

indicou-se ainda que todos os cursos precisam estar apoiados em “estruturas curriculares 

flexíveis e interdisciplinares dando ao aluno uma visão empreendedora de mundo”.  

Com base nos estudos anteriores, na pesquisa com a comunidade e lideranças 

locais, nas características da região e na oferta de cursos superiores existente na região, 

inicialmente, em 2004, foram definidos que onze cursos seriam implementados, sendo 

eles: campus de Petrolina-Sede (CPS) – Enfermagem, Medicina, Administração e 

Psicologia; campus de Ciências Agrárias (CCA) – Zootecnia; campus de Juazeiro (CJ) - 
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Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Agrícola e Ambiental, 

Engenharia Mecânica e Engenharia Elétrica e no campus de São Raimundo Nonato 

(CSRN) - Arqueologia e Preservação Patrimonial. A partir de 2006, mais dois cursos 

foram ofertados, Medicina Veterinária (CCA) e Engenharia de Computação (CJ).  

No ano de 2007, através do Decreto nº 6.096 de 24 de abril, o Governo Federal 

instituiu o Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais – REUNI, cujo objetivo é criar condições para a ampliação do acesso e 

permanência na educação superior, no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento 

da estrutura física e de recursos humanos existentes nas Universidades Federais.  

A UNIVASF aderiu ao REUNI no dia 15 de fevereiro de 2008 através da Decisão 

no 11/2008, aprovada em reunião do Conselho Universitário. A partir do REUNI, foram 

criados mais oito cursos de graduação, no campus de Senhor do Bonfim (CSB) Ciências 

da Natureza, CJ - Artes Visuais e Ciências Sociais, CCA - Ciências Biológicas e 

Engenharia Agronômica, CSRN – Ciências da Natureza e CPS- Educação Física e 

Ciências Farmacêuticas, totalizando 21 cursos. 

Em 26 de outubro de 2015, é publicado no Diário Oficial da União o Extrato de 

Termo de Execução descentralizada referente à cooperação técnica entre a UNIVASF e 

o INCRA, para a oferta de curso de graduação em Ciências Sociais, habilitação 

licenciatura, para os beneficiários do Plano Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA). Apesar de empreendimento encabeçado pela Pró-Reitoria de Extensão, a 

licenciatura em Ciências Sociais do PRONERA será realizada através do Colegiado de 

Ciência Sociais da UNIVASF, destinada aos povos do campo. Especialmente aos 

integrantes dos assentamentos de Reforma Agrária que abrangem a atuação da 

Superintendência do INCRA em Petrolina–Pernambuco, mas também comunidades 

indígenas e remanescentes quilombolas, localizadas nos territórios assistidos por esta 

Superintendência. 

 

2.2. 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 
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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”, devendo-

se 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 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, 
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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.  

 
2.3. PERTINÊNCIA DO CURSO 
 
 

As universidades públicas na condição de prestadoras de ensino superior à 

população devem reafirmar sua opção pelo modelo includente, no qual o 

desenvolvimento deve ser igualitário, centralizado no princípio da cidadania como 

patrimônio universal, de modo que todos os sujeitos possam partilhar os avanços 

alcançados nos territórios locais e globais. Assim, ao voltar-se para um público com 

quadros de vulnerabilidade social históricas (populações empobrecidas do campo, 

indígenas e quilombolas) a licenciatura em Ciências Sociais do PRONERA surge como 

oportunidade ímpar para a formação intelectual desses estratos menos favorecidos.  
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A atribuição da universidade relacionada à formação profissional, deve abranger 

as habilidades e aptidões de apreensão, compreensão, análise e transformação, tanto no 

âmbito do conhecimento tecnológico, que se dissemina rapidamente, como no âmbito da 

formação de competências política, social, ética e humanística. Entretanto, a crise das 

políticas de proteção social decorrentes do modelo neoliberal vem transformando o papel 

intervencionista do Estado, passando ele a atender os interesses do mercado, deixando a 

agenda pública muitas vezes de dar prioridade ao interesse geral da sociedade. Nesse 

contexto, o projeto pedagógico de um curso deve estar inserido numa nova perspectiva 

de mundo, deve representar um novo paradigma de sociedade, de educação e de sujeitos, 

garantindo a formação global e crítica para os envolvidos no processo educativo, de forma 

a prepará-los para o exercício da vivência coletiva. No conjunto desses aspectos, as 

inovações científicas e tecnológicas e as exigências no mundo do trabalho adquirem 

relevância na formação e no exercício profissional.  

Concebido coletivamente pelos docentes que integram o Colegiado de Ciências 

Sociais, da UNIVASF – Universidade Federal do Vale do São Francisco, esse projeto 

pedagógico do Curso de Ciências Sociais na Habilitação Licenciatura, no âmbito do 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), pode ser entendido 

como um instrumento norteador do seu percurso de modo que a sua dinâmica e a sua 

realização se desloquem em um eixo onde ciência e técnica não se apresentem apenas 

como meio, mas principalmente como modos específicos de inserção na realidade social; 

como formas de mulheres e homens do campo agir e interagir com o mundo 

contemporâneo. Para tanto, necessário se faz também a articulação da graduação com o 

sistema de educação básica na sua totalidade, ênfase à educação do campo, ao mesmo 

tempo em que, no âmbito do fazer acadêmico, mediante a dialogicidade entre a teoria e a 

prática, seja garantida a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  

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

contribui na consolidação da UNIVASF 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 obrigatoriedade da disciplina de Sociologia no Ensino Básico. 

 

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:  

Turno : Integral (Pedagogia da alternância) 

Carga Horária: 3.210 horas.  

Duração Mínima: 04 anos – 08 semestres (12 ciclos presenciais)  

Máxima: 05 anos – 10 semestres 

Vagas: 50 (cinquenta)  

 
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 
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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 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.  

Nesse contexto o Curso de Licenciatura em Ciências Sociais do PRONERA para 

o desenvolvimento das suas atividades didático-pedagógicas, dispõe também dos 

seguintes laboratórios:  

� Laboratório de Ensino de Ciências Sociais – LABENCS  

� Laboratório de Pesquisa Interdisciplinar sobre o uso de substância psicoativas – 

LAPIS;  

� Observatório de Pesquisa em Educação, Trabalho e Cultura – ETC;  

� Observatório de Políticas Públicas;  

� Laboratório de Antropologia Crítica – KRISIS;  

 
 
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 



14 

 

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 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.  

 

PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA 

 

Em 1935, um grupo pequeno de agricultores franceses insatisfeitos com o modelo 

do sistema educacional francês, o qual estava longe de atender, aos olhos desses 

camponeses, as vicissitudes de uma Educação para o contexto rural, iniciou um 

movimento que culminaria na emergência da Pedagogia da Alternância (GIMONET, 

1999; ESTEVAM, 2003; MAGALHÃES, 2004). As reinvindicações enfatizavam o 

imperativo da constituição de uma educação escolar que realmente respondesse às 

particularidades psicossociais dos adolescentes do campo, e também propiciasse, além da 
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profissionalização em atividades agrícolas, elementos para o desenvolvimento social e 

econômico da sua região (TEIXEIRA; BERNART; TRINDADE, 2008). 

Considerando as peculiaridades do público direcionado, o curso de Licenciatura 

em Ciências Sociais do PRONERA está organizado nesse modelo da Pedagogia da 

Alternância. Nesse modo de organização, alternam-se tempos em que os graduandos 

permanecerão na UNIVASF (total de 12 períodos de um mês cada) com tempos em que 

estes ficarão em suas comunidades (intervalo de três meses entre cada ciclo presencial de 

aula). No tempo na UNIVASF, o estudante cursará a carga horária teórica (2/3 da carga 

horária total) do quadro de componentes curriculares obrigatórios; no tempo na 

comunidade, os estudantes realizarão as atividades práticas, cumprindo a carga horária 

prática das referidas disciplinas. A ideia é a articulação entre uma consistente formação 

teórico-pedagógica, em sintonia com as demandas, e possibilidades de inserção dos 

licenciandos em seus territórios de origem.  

 

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 
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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.  

Neste contexto a pesquisa torna-se 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.  

� 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. Um exemplo destes órgãos é o Núcleo de Estudos Afro-

Brasileiros 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 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 
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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. 

 
3.3. Objetivos do curso 
 

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).  

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 
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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 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).  

Nas sociedades pós-modernas, 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 
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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.  

Do ponto de vista social, o curso, por ser ofertado para as populações do campo, 

na perspectiva da Pedagogia da Alternância, preocupa-se em democratizar o acesso ao 

ensino superior de excelência a segmentos historicamente privados dessa oportunidade 

por serem trabalhadores diurnos, diversificando o perfil socioeconômico e ocupacional 

do seu público alvo e atendendo as demandas da sociedade. Além disso, essa 

diversificação traz para dentro da universidade uma riqueza cultural que contribui para a 

redefinição dos seus horizontes temático e cognitivo, com reflexos na organização 

curricular.  

 

OBJETIVOS GERAIS  

 

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

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

social e sujeito crítico da realidade onde atuará.  

� 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.  

 

ESPECÍFICOS  

 

� 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 
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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:  
 

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.  

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;  
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• 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;  

• 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;  

• ser pesquisador(a) da sua própria prática pedagógica.  

 

Além da formalização de estágios, 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. Aprender não é estar em atitude contemplativa 
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diante das informações, mas valorizar a ação, a reflexão crítica, a curiosidade, o 

questionamento do existente, a inquietação, características básicas do sujeito crítico; é 

partir da realidade para problematizar o conhecimento. Nessa compreensão, 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.  

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 da disciplina sociologia na Educação Básica e atuação em 

atividades de pesquisa e extensão na área de ciências sociais. 

 
3.5. Mercado de trabalho 
 
Instituições públicas e privadas de Educação Básica (ensino Fundamental e médio) e em 

cursos livres, podendo atuar também em atividades de planejamento, consultoria, 

formação e assessoria junto a empresas públicas, privadas, organizações não-

governamentais, 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.  

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.  
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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 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.  
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• 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 sócio-culturais.  

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 idéias, 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 percorrem um caminho gradativo, visando a formação do 

futuro profissional.  

A avaliação possui três funções fundamentais: diagnóstica, somativa e formativa. 

A avaliação diagnóstica, enquanto função, possibilita identificar os estágios de 
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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 eqüidade 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.  

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 
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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.); exeqüibilidade 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.  

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, 
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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 subseqüente 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 Básica, seja na docência 

da sua área de competência (Antropologia, Sociologia e Ciência Política) ou na gestão do 

trabalho educativo, com ênfase na Educação do Campo.  

 
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. Considera-

se, 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 
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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 políticas da instituição, abrindo o espaço da coordenação 

para que os discentes sejam assistidos nas diversas necessidades surgidas. Apoio ao 

Movimento estudantil e suas atividades, divulgação dos editais para inserção nos 

programas de assistência aos estudantes, ampliação dos projetos de pesquisa e extensão 

para envolver os alunos em formação permanente, dentre outros aspectos necessários para 

a convivência e o crescimento acadêmico e pessoal dos alunos que fazem parte do curso. 

 
3.8. Políticas de inclusão e acessibilidade;  
 

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 da 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 da Coordenação de Políticas de Educação Inclusiva:  

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

Em cumprimento a Lei 10.436 de 24 de abril de 2002, regulamentada pelo Decreto 

nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005, em 2013 recebemos um professor efetivo, Surdo, 

para ministrar a disciplina de LIBRAS que compõe um componente obrigatório no 

currículo do curso. 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 acalourada 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; 
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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. 

 
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, com fundamento na Resolução CNE/CES 17, de 13 de março de 

2002, no Parecer CNE/CP 02/2015 e na Resolução CNE/CP 02/2015, de 03 de julho de 

2015, o Curso de Licenciatura em Ciências Sociais se estrutura em 400 horas de prática 

como componente curricular, vivenciadas ao longo do curso; 400 horas de estágio 

curricular supervisionado a partir do início da segunda metade do curso; 2.220 horas de 

aulas para os conteúdos curriculares de natureza científico cultural e 220 horas para outras 

formas de atividades acadêmico-científico-culturais.  

Conforme especificado acima, são quatro tipos de atividades acadêmicas previstas 

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

 

CONTEÚDOS CURRICULARES  

 

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

educação.  

A estrutura curricular do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais tem como 

base o Art. 2º do PARECER N.º: CNE/CES 1363/2001, e as Diretrizes Curriculares 

contidas na resolução CNE/CES Nº 17 de 13 de março de 2002. Nesse sentido divide-se 

em:  

1. Conteúdos curriculares de formação específica 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: Introdução às Ciências 

Sociais, Fundamentos Filosóficos da Educação, Teoria Antropológica I-II e III, Teoria 

Sociológica I- II e III, Sociologia Rural, Questões rurais e ruralidades contemporâneas,  

Teoria Política I- II e III, Metodologia do Trabalho Científico, Didática e Práxis 

Pedagógica I e II, História do Brasil Escravista, OPB, Fundamentos Psicológicos da 

Educação, História do Brasil Contemporâneo, Metodologia e Prática do Ensino de 

Ciências Sociais I- II e III, Metodologia e Prática da Educação do Campo, Metodologia 

Quanti-qualitativa, Metodologia de Projetos de Intervenção Social, Política e Gestão da 

Educação, Formação da Sociedade Brasileira, Oficina de Produção de texto em Ciências 

Sociais, Estágio Supervisionado I-II e III, Comunicação em Educação –LIBRAS, 

Culturas afro-brasileiras e indígenas, Multiculturalismo Educação e Direitos Humanos, 

TCC.  

2. Conteúdos curriculares de formação complementar 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 

oferecidas pelo Colegiado de Ciências Sociais e demais Colegiados da UNIVASF, tais 

como: Núcleos Temáticos, Núcleos de Pesquisa, Optativas do Curso de Licenciatura em 

Ciências Sociais (Teoria Antropológica IV, Teoria Política IV, Teoria Sociológica IV, 

Teoria Sociológica contemporânea, Teorias Antropológicas Contemporâneas, 

Epistemologia das Ciências Sociais, Sociologia Urbana, Pensamento Antropológico 

Clássico no Brasil, Antropologia da Religião, Etnografia, Teorias da Modernidade, 

Articulando gênero, Raça e Classe, Aspectos sócio antropológico do uso de substâncias 

psicoativas; Estatística Aplicada às Ciências Sociais Antropologia no Nordeste Indígena 

Contemporâneo, Instituições disciplinares e produção de discurso em Michel Foucault, 
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Tópicos de leitura em Cultura Educação e Sociedade, Políticas Públicas, Educação 

ambiental, Movimentos Sociais Contemporâneos, Introdução à Filosofia de Nietzsche, 

Educação do Campo) optativas e eletivas do Bacharelado em Ciências Sociais e demais 

Colegiados da UNIVASF.  

3. Conteúdos curriculares de formação livre 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 

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 e Ensino Médio. 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 Metodologias do 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, 

Multiculturalismo e Direitos Humanos.  

4.2. Matriz curricular:  
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de 
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270 h  240h  120h 
estágio 
+ 240h 
= 360h 

180h 
estágio 
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CH dos Componentes Obrigatórios:  

- Disciplinas: (24 X 60h) 1440 + (4 X 90h) 360 + (4X 75h) 300 + TCC 180 = 2280 h 

- CH Núcleo Temático = 120 h  

- CH de Disciplinas Optativas= 240 h 

- CH Disciplinas Eletivas = 120 h  

- CH Atividade Complementar = 220 h  

- CH Estágio = 400 h 

- CH Total do Curso = 3380 h 

 
4.3. Ementário, contendo, para cada disciplina: 
COMPONENTES OBRIGATÓRIOS  

 

Introdução às Ciências Sociais (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática) 

Ementa: A Filosofia política clássica e as bases da Ciência Política. Pensamento político 

medieval e moderno. Poder e política. O renascimento e as bases da sociedade moderna. 

Transformações rumo a um mundo urbano, industrial, e o surgimento da sociologia e da 

antropologia científicas. O positivismo e as bases da Sociologia. Indivíduo e sociedade. 

Conceitos de homem e cultura e o desenvolvimento da Antropologia. Pensamento social 

(Antropologia, Sociologia e Ciência Política) no Brasil. 

Bibliografia Básica: 

COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia: Introdução à ciência da sociedade. São 

Paulo: Moderna, 2005. 

LAPLANTINE, François. Aprender Antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2007. 
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QUINTANEIRO, Tania; BARBOSA, Maria Lígia de Oliveira; OLIVEIRA, Maria 

Gardênia Monteiro de. Um toque de Clássicos: Marx, Durkheim e Weber. Belo 

Horizonte: Editora da UFMG, 2002 

Bibliografia Complementar: 

LARAIA, Roque de barros. Cultura – um conceito antropológico. Disponível em: 

https://comunicacaoeesporte.files.wordpress.com/.../cultura-um-conceito-.... Acesso 

em: 04/04/2016. 

ROUSSEAU, Jean Jacques. Discursos sobre a origem da desigualdade. Disponível 

em: www.ebooksbrasil.org/adobeebook/desigualdade.pdf. Acesso em: 04/04/2016. 

 

Teoria Política I (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática) 

Ementa: O lugar da Ciência Política entre as Ciências Sociais. Objeto e Método da 

Ciência Política. Desenvolvimento Histórico da Ciência Política. Conceito de Política, 

Poder, Poder Político e Estado. Autonomia e Identidade da Política. Origem e Natureza 

do Estado. O Estado Ideal Platônico. Aristóteles e a Teoria da Formas de Governo. A 

República de Cícero. Maquiavel e o Estado Moderno. Fundação e Conservação do Estado 

em Maquiavel. O Conceito de Soberania em Jean Bodin.  

Bibliografia Básica:  

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.  

CHEVALIER, Jean Jacques. Grandes Obras Políticas: de Maquiavel aos nossos dias. 

RJ: Agir, 1995.  

 

Teoria Antropológica I (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática) 

Ementa: A ciência antropológica e sua especificidade no campo das ciências sociais. Os 

conceitos elaborados pela antropologia em seus primórdios - raça, gênero, evolução e 

cultura. Os desenvolvimentos científicos ocorridos no século XIX. O Evolucionismo 

Cultural.  

Bibliografia Básica:  
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LAPLANTINE, F. Aprender Antropologia. São Paulo: Brasiliense, 1988.  

VELHO, Gilberto. Observando o familiar. Individualismo e Cultura. Rio de Janeiro, 

Jorge Zahar, 2008  

CASTRO, Celso (org.). Evolucionismo Cultural: textos de Morgan, Tylor e Frazer. Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2009  

Bibliografia Complementar:  

FRAZER, James George. O Ramo de Ouro. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1982.  

LÉVI-STRAUSS, C. Antropologia Estrutural. Rio de Janeiro: Cosac Naif, 2008.  

 

Didática e Práxis Pedagógicas I (5 créditos/ 40 h Teórica 35 h Prática) 

Ementa: As relações entre sociedade/educação/escola. 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. O ofício de Mestre. O planejamento como instrumento 

da ação educativa. Qualidades essenciais do bom desempenho do professor. Relação 

professor/aluno mediada pelo currículo.  

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.  

 

Metodologia do Trabalho Científico (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática) 

Ementa: A origem do pensamento científico e sua evolução. Origem da Metodologia 

Científica e das ciências modernas. Métodos e técnicas de documentação, da informação 

e dos instrumentos e recursos para a elaboração de trabalhos científicos. Técnicas de 

leitura, fichamento e produção de textos. Produção e apresentação de Seminários. Projeto 

de Pesquisa e Projeto de Extensão. Tipos de Pesquisa e Procedimentos. Relatório e 

publicação do trabalho técnico-científico. Regras da ABNT.  
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Bibliografia Básica:  

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. 

São Paulo: Atlas, 2005.  

FOUREZ, Gérard. A construção das ciências: introdução à filosofia e à ética das 

ciências. São Paulo: Ed. da UNESP, 1995.  

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

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

Bibliografia Complementar:  

GIDDENS, Anthony; BECK, Ulrich & LASH, Scott. Modernização reflexiva. São 

Paulo: Ed. da UNESP, 1995.  

MARCONI, Marina de A. Fundamentos da metodologia científica. São Paulo: Atlas, 

2005.  

 

Fundamentos Filosóficos da Educação (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática) 

Ementa: A noção de paideia na cultura dos gregos. Artes liberais: a escola medieval e o 

lugar das humanidades. O projeto Iluminista: Kant sobre a Pedagogia. Nietzsche e a 

escola do futuro. Filosofia da Educação no pensamento brasileiro.  

Bibliografia Básica:  

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. In: Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1996. 

NIETZSCHE, F. Escritos sobre Educação. São Paulo, Perspectiva: 2011.  

REALE, Giovanni; ANTISERI, Dário. História da filosofia. São Paulo: Paulus, 2004,  

Bibliografia Complementar:  

LEITE, Flamarion Tavares. 10 lições sobre Kant. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010  

KANT, Immanuel. Crítica da faculdade do juízo. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2012.  

 

Teoria Sociológica I (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática)  

Ementa: Origem da sociologia. Émile Durkheim. Teoria, métodos e conceitos. Relação 

indivíduo-sociedade.  

Bibliografia básica:  

DURKHEIM, Émile. Lições de sociologia. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 304p.  

DURKHEIM, Émile; MUSSE, Ricardo. Fato social e divisão do trabalho. 1. ed. São 

Paulo: Ática, 2007.  
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GIDDENS, Anthony. Política, sociologia e teoria social: encontros com o pensamento 

social clássico e contemporâneo. São Paulo: Universidade Estadual Paulista, 1998.  

Bibliografia complementar:  

DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

1995  

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 Horizonte: Ed. UFMG, 2002.  

 

Teoria Sociológica II (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática)  

Ementa: Sociologia compreensiva e histórica. Max Weber. Tipificação ideal. Conceitos 

de ação e relação social, dominação e racionalização. Weber, Georg Simmel e de Norbert 

Elias. Formas culturais objetivadas e de (com)figuração. Significados de racionalização, 

subjetivação e formação do indivíduo. O problema da causalidade em sociologia. 

Bibliografia básica:  

WEBER, Max. A ética protestante e o “espírito” do capitalismo. São Paulo: 

Companhia das Letras. 2004.  

WEBER, Max. A “objetividade” do conhecimento nas ciências sociais. (Gabriel Cohn 

Comenta). São Paulo: Ed. Ática. 2006.  

WEBER, Max. Conceitos sociológicos fundamentais. In: ____________ Economia e 

Sociedade v. I. 4a. ed. Brasília: Editora Unb. 2000 [reimpressão 2009] (03-35)  

Bibliografia complementar:  

SIMMEL, Georg. Questões fundamentais da sociologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

2006.  

ELIAS, Norbert e SCOTSON, John L. Os estabelecidos e os outsiders. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Ed. 2000.  

 

Didática e Práxis Pedagógica II (5 créditos/ 40 h Teórica 35 h Prática)  

Ementa: Observação e diagnóstico da prática educativa em escolas e/ou espaços 

alternativos de educação (ONG, projetos educacionais alternativos, escolas comunitárias, 

etc.). Vivência pedagógica, sob forma de simulação em sala de aula (micro-aula), temas 

atuais da educação. Avaliação do Ensino e da Aprendizagem.  

Bibliografia Básica  
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CANDAU, Vera Maria (Org). Didática Crítica Intercultural: aproximações. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.  

REALI, Aline Maria de Medeiros Rodrigues; MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti 

(Org.). Formação de professores, práticas pedagógicas e escola. São Carlos: 

EdUFSCar, 2010.  

SILVA, Marilda da.Como se ensina e como se aprende a ser professor: a evidência do 

habitus professoral e da natureza prática da didática. Bauru: EDUSC, 2003  

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

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

Bibliografia complementar:  

GIL, Antonio Carlos. Didática do ensino superior. São Paulo: Atlas 2006.  

ANDREOLA, Balduíno A. Dinâmica de grupo: jogo da vida e didática do futuro. 24. 

ed. Petrópolis: Vozes, 2004.  

 

Teoria Antropológica II (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática) 

Ementa: Culturalismo Norteamericano: Boas, Ruth Benedict e Margaret Mead. 

Antropologia Britânica: O Funcionalismo de Malinowski, Radcliffe-Brown e o estrutural-

funcionalismo e a etnografia de Evans-Pritchard.  

Bibliografia Básica:  

BENEDICT, Ruth. O Crisântemo e a Espada: padrões da cultura japonesa. 2ª ed. São 

Paulo: Perspectiva, 2002.  

CASTRO, Celso (Org.). Franz Boas. Antropologia Cultural. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 2004.  

MEAD, Margaret. Sexo e temperamento. 4. ed. São Paulo: Perspectiva, 2000. 

EVANS-PRITCHARD, E.E. Bruxaria, Oráculos e Magia entre os Azande. Rio de 

Janeiro: ZAHAR, 2005. 

Bibliografia Complementar:  

LAPLANTINE, François. Aprender Antropologia. São Paulo: Brasiliense, 1998.  

Bibliografia Complementar:  

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

Janeiro: J. Zahar, 2009.  

 

Teoria Política II (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática) 
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 Ementa: Conceitos de Estado e Soberania. Modelos de análise e imaginação 

racionalistas e normativas do mundo da política. Estado e Direito natural. Contrato Social 

em Hobbes, Locke, Rousseau. Realismo empírico-histórico, cultura política de 

Montesquieu e Federalistas.  

Bibliografia Básica:  

LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes. 2005  

MONTESQUIEU, Barão de. O Espírito das leis. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes. 2005  

ROUSSEAU, Jean Jacques. Do Contrato Social: princípios do direito político. 2 ed. 

São Paulo: Rev dos Tribunais. 2008  

Bibliografia Complementar:  

CHEVALIER, Jean Jacques. Grandes Obras Políticas: de Maquiavel aos nossos dias. 

RJ: Agir, 1995.  

WEFFORT, Francisco Correa. Os Clássicos da Política 2 volumes. São Paulo: Ática, 

2006.  

 

História do Brasil escravista (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática)  

Ementa: 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:  

PRADO Jr., Caio. Formação do Brasil Contemporâneo: colônia. 23ª ed. São Paulo: 

Brasiliense, 2008  

MENDONÇA, Sonia Regina de (org.). Estado e economia no Brasil. Rio de Janeiro: 

Graal, 1985  

REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês em 1835. 

São Paulo: Cia das Letras, 2003.  

Bibliografia Complementar:  

ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico 

Sul. São Paulo: Cia das Letras,  

MELLO E SOUZA, Laura de. História da vida privada no Brasil: cotidiano e vida 

privada na América portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 1997  

 

2º Ano 
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Organização Política do Brasil (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática)  

Ementa: Sistema político brasileiro contemporâneo e sua interação com o ambiente 

social, a partir do instrumental teórico-metodológico da Ciência Política. Análise, na 

perspectiva constitucional, do Estado brasileiro, da sua forma federativa, da dinâmica do 

funcionamento e relacionamento entre os poderes (sistema de governo), do 

funcionamento e da articulação sistemática das instituições representativas (partidos e 

eleições. Conexões entre Estado, Economia e Sociedade. Aspectos conceituais da agenda 

de reformas do Estado. Participação política.  

Bibliografia Básica:  

ARRETCHE, Marta. Democracia, federalismo e centralização no Brasil. Rio de 

Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2012.  

LIMA JÚNIOR, Olavo Brasil de. Democracia e instituições políticas no Brasil dos 

anos 80. São Paulo: Loyola, 1993.  

NICOLAU, J. Sistemas Eleitorais. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004.  

Bibliografia Complementar:  

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 13. ed. Rio de 

Janeiro, RJ: Civilização Brasileira, 2010. 236.  

SOUZA, Celina; DANTAS NETO, Paulo Fábio (Org). Governo, políticas públicas e 

elites políticas nos estados brasileiros. Rio de Janeiro: Revan, 2006.  

  

História do Brasil contemporâneo (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática) 

Ementa: História e Historiografia Republicana. Abolição. Proclamação da República. 

Imigração. Primeira República. Era Vargas. Governo Juscelino Kubitschek. Ditadura 

Militar. Movimentos Sociais no Brasil no século XX. Movimentos Culturais no Brasil no 

século XX.  

Bibliografia básica:  

MAIO, Marcos Chor, SANTOS, Ricardo Ventura (Orgs.). Raça como questão: história, 

ciência e identidades no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2010.  

MENDONÇA, Sonia Regina de. Estado e economia no Brasil: opções de 

desenvolvimento. Rio de Janeiro: Graal, 1985.  

DOMINGUES, Petrônio. A Nova Abolição. São Paulo: Selo Negro, 2008.  

Bibliografia complementar:  

BADARÓ, Marcelo. O sindicalismo brasileiro após 1930. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

2003.  
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MENDONÇA, Sonia Regina de. O ruralismo brasileiro (1888-1931). São Paulo: 

Hucitec, 1997.  

 

Teoria Sociológica III (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática) 

Ementa: Origem da sociologia. Karl Marx. Pensamento marxista clássico. O método no 

materialismo histórico. Estrutura social na sociedade capitalista. A teoria de classes e luta 

de classes. Supra-estrutura e ideologia. Questões contemporâneas do pensamento 

marxista.  

Bibliografia Básica:  

MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política, v 1. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2006.  

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 18 Brumário de Luis Bonaparte. São Paulo: Boitempo, 2011.  

Bibliografia Complementar:  

WEFFORT, Francisco C. (Org). Os clássicos da política: volume 2 : Burke, Kant, Hegel, 

Tocqueville, Stuart Mill, Marx. 11. ed. Sao Paulo: Ática, 2006.  

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto do partido comunista. 2. ed. São Paulo: 

M. Claret, 2000. 

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 Horizonte: Ed. UFMG, 2002.  

 

Teoria Antropológica III (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática) 

Ementa: Conceitos de raça, gênero, evolução e cultura. Definição e Críticas ao 

Evolucionismo Cultural.  

Bibliografia Básica:  

MAUSS, Marcel. Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2003.  

LÉVI-STRAUS, Claude. Antropologia Estrutural. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1996.  

SAHLINS, Marshall. Metáforas Históricas e Realidades Míticas. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Editor, 2008.  

Bibliografia Complementar:  
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DURKHEIM, Emille; MAUSS, Marcel. Ensaios de Sociologia. São Paulo: Perspectiva, 

2005.  

ERIKSEN, Thomas H.; NIELSEN, Finn S. História da Antropologia. Petrópolis: Vozes, 

2012. 

LÉVI-STRAUS, Claude. O Pensamento Selvagem. Campinas, SP: Papirus, 1989.  

 

Teoria Política III (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática) 

Ementa: Matrizes filosóficas da teoria política clássica moderna. Repercussão intelectual 

de transformações políticas e sociais com a Revolução Industrial e a Revolução Francesa: 

a emergência do operário na cena política, o avanço do sufrágio universal, a 

ampliação/difusão da democracia e das instituições representativas na sociedade 

moderna. Tocqueville. Fundamentação filosófica pragmática de uma teoria liberal-

democrática de Stuart Mill, clássicos das ciências sociais: Marx e Weber. Reflexões 

marxistas de Lênin e Gramsci.  

Bibliografia Básica:  

LENIN, V. I. O Estado e a Revolução. São Paulo: Instituto José Luis e Rosa 

Sundermann, 2005.  

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto do partido comunista. 2. ed. São Paulo: 

M. Claret, 2000.  

MARX, Karl. O dezoito brumário de Luís Bonaparte. 7ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 

2002.  

Bibliografia Complementar:  

DUQUE, Ghislaine. (Org.) Teoria e pesquisa em Ciências Sociais: múltiplos olhares 

sobre fenômenos sociais contemporâneos. Curitiba: CRV, 2012.  

WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. 

Brasília: Editora UnB, 1999.  

 

Fundamentos Psicológicos da Educação (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática) 

Ementa: A psicologia como ciência e sua aplicação à educação. Fundamentos teórico-

epistemológicos da relação psicologia-educação. Principais correntes da psicologia e suas 

aplicações educacionais. Discussões contemporâneas na psicologia da educação e na 

análise psico-educativa do trabalho escolar. A psicologia na formação de professores  

Bibliografia Básica:  

COLL, César et alli (Org.). Psicologia da Educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.  
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GALVÃO, I. Henri Wallon. Uma concepção dialética do desenvolvimento infantil. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1994.  

VIGOTSKY, L. S.; LURIIA, A. R; LEONT'EV, Aleksei Nikolaevich; CIPOLLA NETO, 

José. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. 7. ed. São Paulo: Ícone, 2001.  

Bibliografia Complementar:  

REGO, T.C. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 1994.  

MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 9. ed. São Paul: Cortez, 

2004.  

 

Metodologia e Prática de Ensino em Ciências Sociais I (6 créditos/ 40 h Teórica 50 h 

Prática) 

Ementa: Preparação teórica aplicada ao ensino de ciências sociais no ensino fundamental 

e médio. Compreensão macro-educacional das noções fundamentais sobre objetivos, 

conteúdos e avaliação do ensino desta área do conhecimento.  

Bibliografia Básica:  

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

Janeiro: J. Zahar, 2010.  

REALI, Aline Maria de Medeiros Rodrigues; MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti 

(Org.). Formação de professores, práticas pedagógicas e escola. São Carlos: 

EdUFSCar, 2010.  

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

Bibliografia Complementar:  

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

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

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

Papirus, 2012.  

 

Metodologia e Prática de Ensino em Ciências Sociais II (6 créditos/ 40 h Teórica 50h 

Prática) 

Ementa: Métodos e práticas pedagógicas em sociologia. A estrutura curricular em 

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

práticas. Mecanismos de apoio ao processo de recuperação da aprendizagem. Estatuto da 
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Criança e do Adolescente, articulação Pedagógica e Práticas de Intervenção na superação 

da defasagem. 

Bibliografia Básica:  

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

Papirus, 2012.  

BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean-Claude. A Reprodução: elementos para uma 

teoria do sistema de ensino. 5 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.  

BRASIL. Estatuto da criança e do adolescente: Lei federal nº 8069, de 13 de julho de 

1990. Rio de Janeiro: Imprensa Oficial, 2002. 

Bibliografia Complementar:  

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

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

REALI, Aline Maria de Medeiros Rodrigues; MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti 

(Org.). Formação de professores, práticas pedagógicas e escola. São Carlos: 

EdUFSCar, 2010.  

 

Política e Gestão da Educação Brasileira (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática) 

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 participação.  

Bibliografia Básica:  

COSTA, Celso José da; DURAN, Renata da Cruz. A Política Nacional de Formação de 

Professores entre 2005: a nova Capes e o sistema Universidade Aberta do Brasil. RBPG: 

Revista Brasileira de Pós-Graduação, Brasília, v.9, n.16, pag. 263-313, abr. /2012.  

DOURADO, Luiz Fernandes. Políticas e gestão da educação básica no Brasil: limites e 

perspectivas. Educação & Sociedade : Revista de Ciência da Educação, São Paulo , 

v.28,n. 100 - Especial, p.921-946, out. 2007.  

GUISSO, Fernando Henrique. Democracia e educação:. conselhos municipais como 

espaços de aprendizagem. Revista Debates, Porto Alegre , v.6, n.2, pag. 129-150, 

maio/ago. 2012.  

Bibliografia Complementar:  
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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  

 

Sociologia Rural 
 
Dos Estudos de Comunidade à Sociologia da Agricultura. Sociologia dos Processos 
Sociais Agrários: caracterização e problemática. Estado, políticas agrícolas e agrárias. 
Sociedade, mudança social e movimentos sociais no campo brasileiro. Os estudos rurais 
clássicos. As raízes agrárias na formação social brasileira. A questão agrária e a 
problemática do desenvolvimento. A ‘modernização conservadora’ e o progresso 
tecnológico na agricultura brasileira. Os movimentos sociais no campo. A agricultura 
familiar e o desenvolvimento rural. 

 

Bibliografia Básica: 

ILHA NETO, S. F. Da sociologia do rural à sociologia do território. In:  Ciência e 

Ambiente julho/dezembro de 1997. n.15 

WORTMANN, E. F. Herdeiros, parentes e compadres. São Paulo/Brasilia: 

Hucitec/Eduspo, 1995.  

ILHA NETO, S; F. Os problemas sociais da agricultura brasileira – um modelo 

classificatório preliminar. UFSM, CCR, 2001.  

ILHA NETO, S. F. Notas sobre a evolução da família agraria ocidental e sua 

desagregação na sociedade contemporânea. UFSM. Cadernos de Extensão Rural, 

1999.  

COLETTI, S. A estrutura sindical no Campo. São Paulo: Unicampo, 1998.  

REZENDE LOPES, M. Agricultura política – História dos grupos de interesse na 

agricultura. Brasília: EMBRAPA, 1996.  

SZMRECSÁNYI, T. Pequena História da Agricultura no Brasil. São Paulo, Ed. 

Contexto, 1990. 

Bibliografia Complementar:    

ALMEIDA, J. Significados sociais, desafios e potencialidades da agroecologia. In: 

FERREIRA, A. D. D. e BRANDENBURG, A. Para Pensar Outra Agricultura. Curitiba: 

UFPR, 1998.  

LEFF, E. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 

Petrópolis: Vozes, 2001.  
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VEIGA, J. E. Cidades Imaginárias: o Brasil é menos urbano do que se calcula. 

Campinas: Editores Associados, 2002.  

 

Metodologia Quanti-Qualitativa (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática) 

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.  

 

Metodologia de Projetos de Intervenção Social (5 créditos/ 40 h Teórica 35 h Prática) 

Ementa: Técnica e elaboração de projetos de intervenção social a partir de diagnósticos 

locais. Planejamento estratégico. Elaboração de marco zero. Avaliação e monitoramento 

de políticas sociais.  

Bibliografia básica:  

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

Petrópolis: Vozes, 2004.  

BEHRING, Elaine Rossetti. Política Social no capitalismo tardio. 2. Ed. São Paulo: 

Cortez, 2002. THIOLLENT, M. Metodologia da Pesquisa-Ação. São Paulo: Cortez, 

2005.  

Bibliografia complementar:  

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

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

PEDRINI, Dalila Maria; ADAMS, Telmo; SILVA, Vini Rabassa da (Org). Controle 

social de políticas públicas: caminhos, descobertas e desafios. São Paulo: Paulus, 

2007.  
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Formação da Sociedade Brasileira (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática) 

Ementa: Estruturação do Brasil como nação e unidade política. Identidades brasileiras. 

Formação do pensamento social brasileiro a partir do final do século XIX. Constituição e 

desenvolvimento da sociologia no Brasil dos anos 1930 até o presente.  

Bibliografia básica:  

DAMATTA, Roberto. O que faz o brasil Brasil. Rio de Janeiro: Rocco, 1986.  

FERNANDES, Florestan. A Integração do Negro na Sociedade de Classes. Vol 1. São 

Paulo: Editora Globo,2008.  

PRADO JR., Caio. Formação do Brasil contemporâneo. São Paulo: Editora brasiliense, 

2008.  

Bibliografia complementar:  

FERNANDES, Florestan. A Revolução Burguesa no Brasil: Ensaio de Interpretação 

Sociológica. São Paulo: Editora Globo, 2010.  

FREIRE, Gilberto. Casa Grande e Senzala. Recife: Global Editora, 2006.  

 

Optativa do elenco do curso  

 

Metodologia e Prática de Ensino em Ciências Sociais III (6 créditos/ 40 h Teórica 50 

h Prática) 

Ementa: Especificidade do trabalho pedagógico no ensino de sociologia. Planejamento 

de ensino e recursos didáticos (cinema, vídeo, livro didático, iconografia, etc.). Pesquisa, 

docência e realidade sócio-educacional. Prática de ensino de questões sociológicas 

contemporâneas. Prática de ensino de questões antropológicas contemporâneas. Prática 

de ensino de questões contemporâneas da ciência política em espaços formais e não 

formais.  

Bibliografia Básica:  

BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean-Claude. A Reprodução: elementos para uma 

teoria do sistema de ensino. 5 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.  

CANDAU, Vera Maria (Org). Didática Crítica Intercultural: aproximações. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.  

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

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

Bibliografia Complementar:  
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BAUMAN, Zygmunt; MAY, Tim. Aprendendo a pensar com a sociologia. Rio de 

Janeiro: J. Zahar, 2010. 301  

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

Papirus, 2012.  

 

Metodologia e Prática da Educação do Campo (6 créditos/ 40 h Teórica 50 h Prática)  

Ementa: Marcos Institucionais e Conceitos da Educação do Campo. Problemas da Escola 

do Campo No Brasil e as Transformações Que Se Fazem Necessárias. Paulo Freire e a 

Educação Popular. Gramsci e a Educação Não Formal dos Trabalhadores. Pedagogia Da 

Alternância, Escola Família Agrícola (EFA), Casas Familiares Rurais (CFRS). EJA do 

Campo: Conceitos e Sujeitos. Educação do Campo, EJA e Pedagogia do Movimento. 

Políticas e Legislação. Perspectivas Atuais e Educação Popular. Inclusão Social no 

Contexto da Educação do Campo.  

Bibliografia básica: 

CUNHA, Luis A. Educação e desenvolvimento Social no Brasil. Rio de Janeiro: 

Francisco Alves, 1975.  

FAORO, Raimundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 

2ª. ed. rev. e aumentada. São Paulo Ed. USP: 1975. vol.1   

LE GOFF, Jacques. História e Memória. Campinas: Edunicamp, 1990.  

LOMBARDI, J.C. Marxismo e História da Educação: algumas reflexões sobre a 

historiografia educacional recente. Campinas: Unicamp, 1993. (Doutorado em 

Educação) 

LUZURIAGA, Lorenzo. História da educação e da pedagogia. São Paulo: Nacional, 

1980. 

Bibliografia Complementar: 

BARBOSA, José Juvêncio. Alfabetização e leitura. SP: Cortez, 1990. 

CAGLIARI, L. C. Alfabetização & Linguística. SP: Sciopione, 1990. 

CORREA, Jane, SPINILLO, Alina e LEITÃO, Selma. Desenvolvimento da linguagem: 

escrita e textualidade. Rio de Janeiro, Nau Editora, 2001. 

FERREITO, Emília & TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 2001. 

 

Comunicação em Educação - LIBRAS (5 créditos/ 40 h Teórica 35 h Prática) 
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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. 

 

Questões Rurais e Ruralidade na Sociedade Contemporânea (4 créditos/ 40 h 

Teórica 20 h Prática) 

Ementa: O lugar do campo e sua relação com o urbano no cenário contemporâneo: O 

“continum” rural-urbano. Localidades, ruralidades e globalização. Agricultura e 

ocupação do espaço: fronteira agrícola, assentamentos, meio ambiente e turismo rural. 

Ruralidade e território. O ‘rural’ como problema sociológico e as novas ruralidades:  O 

renascimento do rural. A “urbanização” do campo, a “rurbanização” e o “novo rural”. O 

rural como representação. Ruralidade e identidades sociais. A questão ambiental e o rural 

contemporâneo.  

Bibliografia Básica: 

ALMEIDA, J. Significados sociais, desafios e potencialidades da agroecologia. In: 

FERREIRA, A. D. D. e BRANDENBURG, A. Para Pensar Outra Agricultura. Curitiba: 

UFPR, 1998.  
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LEFF, E. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 

Petrópolis: Vozes, 2001.  

VEIGA, J. E. Cidades Imaginárias: o Brasil é menos urbano do que se calcula. 

Campinas: Editores Associados, 2002.  

Bibliografia Complementar:    

ILHA NETO, S. F. Da sociologia do rural à sociologia do território. In:  Ciência e 

Ambiente julho/dezembro de 1997. n.15 

WORTMANN, E. F. Herdeiros, parentes e compadres. São Paulo/Brasilia: 

Hucitec/Eduspo, 1995.  

ILHA NETO, S; F. Os problemas sociais da agricultura brasileira – um modelo 

classificatório preliminar. UFSM, CCR, 2001.  

ILHA NETO, S. F. Notas sobre a evolução da família agraria ocidental e sua 

desagregação na sociedade contemporânea. UFSM. Cadernos de Extensão Rural, 

1999.  

COLETTI, S. A estrutura sindical no Campo. São Paulo: Unicampo, 1998.  

REZENDE LOPES, M. Agricultura política – História dos grupos de interesse na 

agricultura. Brasília: EMBRAPA, 1996.  

SZMRECSÁNYI, T. Pequena História da Agricultura no Brasil. São Paulo, Ed. 

Contexto, 1990.  

  

Estágio Supervisionado I (8 créditos/ 120 h Práticas) 

Ementa: Problematização da escola enquanto espaço de ensino e objeto de investigação 

das Ciências Sociais. Observação do ambiente escolar e suas relações sociais. Relação 

entre ensino, pesquisa e formação do docente em Ciências Sociais.  

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.  
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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.  

 

Optativa do elenco do curso  

 

Eletiva do elenco da universidade  

 

Multiculturalismo, Educação e Direitos Humanos (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h 

Prática) 

Ementa: Delimitação e críticas ao conceito de multiculturalismo; O Debate sobre 

Multiculturalismo na Democracia Contemporânea; Debate sobre Redistribuição, 

Reconhecimento e Educação; A Educação Inclusiva no contexto sócio-econômico e 

político brasileiro. Fundamentos da educação inclusiva. Abrangência e pressupostos 

legais da educação inclusiva. Caracterização da pessoa com necessidades educacionais 

especiais. O papel social da educação inclusiva. Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

Bibliografia Básica:  

 

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

Papirus, 2012.  

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

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

CARVALHO, Rosita Edler. Educação Inclusiva: com os pingos nos “is”. Porto Alegre:  

Mediação, 2009.  

BRASIL. Estatuto da criança e do adolescente: Lei federal nº 8069, de 13 de julho de 

1990. Rio de Janeiro: Imprensa Oficial, 2002. 

Bibliografia Complementar: 

ENGUITA, Mariano F. Educar em Tempos Incertos. São Paulo, Artmed, 2004. 

BEYER, Hugo Otto. Inclusão e Avaliação na escola de alunos com necessidades 
educacionais especiais. Porto Alegre: Mediação, 2010.  

BAPTISTA, Cláudio Roberto (org.) Inclusão e Escolarização: Múltiplas Perspectivas. 
Porto Alegre: Mediação, 2009.  
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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.  

 

Culturas afro-brasileiras e indígenas (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática) 

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 60  

 

Estágio Supervisionado II (8 créditos/ 120 h Práticas) 

Ementa: Pedagogia de Projetos. A cultura escolar e a cultura da escola na prática docente. 

Produção e execução de projeto de intervenção docente.  

Bibliografia Básica:  

CÔCO, Valdete. O Programa de Educação Tutorial: conexões de saberes no diálogo com 

as trajetórias de estudantes de origem popular. Revista Brasileira de Estudos 

Pedagógicos, Brasília , v. 93, n. 233, jan./abr. 2012, p. 96-119  

ERRENOUD, Philippe; SCHILLING, Cláudia. A prática reflexiva no ofício do 

professor: profissionalização e razão pedagógica. Porto Alegre, RS: Artes Médicas, 

2002.  

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

práticas pedagógicas no processo de ensino aprendizagem da pessoa com deficiência 
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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.  

Bibliografia Complementar:  

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

Papirus, 2012.  

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. A pesquisa em educação e as transformações do 

conhecimento. 10. ed. Campinas, SP: Papirus, 2009. 159 p. (Coleção praxis).  

 

Optativa do elenco do curso  

 

Núcleo Temático  

 

Estágio Supervisionado III (12 créditos/ 180 h Prática) 

Ementa: A docência na prática. A ação da prática, na prática e sobre a prática docente. 

Narrativas de experiência  

Bibliografia Básica:  

BITTENCOURT, Eugênio Pacelli Leal. Avaliar para aprender: vivências de um 

professor reflexivo. Belém: EDUFPA, 2007. 244  

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 

30. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010. (Coleção leitura).  

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.  

Bibliografia Complementar:  

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.  

 

Oficina de Produção de textos em ciências Sociais (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h 

Prática)  

Ementa: Estudo de ortografia e sintaxe em português; Análise de estilos de texto e modos 

de organização de argumentos; estudo sobre textos clássicos das Ciências Sociais; 

Experiência de produção de textos em Ciências Sociais.  
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Bibliografia Básica:  

ABREU, Antônio Suárez. Curso de redação. 12. ed. São Paulo: Ática, 2004  

FAULSTICH, Enilde L. de J.. Como ler, enteder e redigir um texto. 17. ed. Petrópolis: 

Vozes, 2004  

OLIVEIRA, Maria Marly de. Como fazer projetos, relatórios, monografias, 

dissertações e teses. 2. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2003  

Bibliografia Complementar:  

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 24. ed. São Paulo, SP: Perspectiva, 2012.  

SERAFINI, Maria Teresa. Como escrever textos. 12. ed. São Paulo: Globo, 2004  

 

Optativa do elenco do curso  

 

TCC  

 

Eletiva do elenco da universidade  

 

COMPONENTES OPTATIVOS  

 

Teoria Antropológica IV (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática) 

Ementa: Temas e autores de destaque no contexto contemporâneo da agenda da 

antropologia.  

Bibliografia Básica:  

CLIFFORD, James. A experiência etnográfica: Antropologia e literatura no século 

XX. RJ. Editora UFRJ, 1998.  

DESCOLA, Philippe. As lanças do Crepúsculo. São Paulo, Editora Cosac-Naify, 2006. 

GEERTZ, C. A Interpretação das Culturas. RJ. LTC Editora, 1989.  

Bibliografia Complementar:  

GEERTZ, Cliffort. O Saber Local. RJ. Editora Vozes, 1998.  

WAGNER, Roy. A invenção da antropologia. A invenção da Cultura. São Paulo: 

Cosac Naify, 2010.  

GEERTZ, C. Nova Luz sobre a antropologia. RJ. Zahar, 2001.  

 

Teoria Política IV (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática) 
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Ementa: Teoria democrática, com ênfase no debate contemporâneo, a partir de 

desdobramentos da teoria política moderna. “clássicos” da democracia, as críticas e a 

“teoria das elites” de Mosca, Pareto e Michels. Teoria minimalista de Schumpeter. A 

teoria democrática contemporânea de Pateman, Dahl e Habermas.  

Bibliografia Básica:  

DAHL, Robert. Poliarquia: Participação e oposição. 1ª ed. São Paulo: Editora 

Universidade de São Paulo, 2005.  

HABERMAS, J. Direito e democracia: entre facticidade e validade, RJ: Tempo 

Brasileiro, 1997, v. 2.  

SOUZA, Amaury de (Org). Sociologia política: Karl Max, Max Weber, Gaetano 

Mosca, Vilfredo Pareto, Robert Michels. Rio de janeiro: Zahar editores, 1966.  

Bibliografia Complementar:  

COHEN, Joshua. Deliberação e legitimidade democrática. In: MARQUES, Ângela 

Cristina. S. (Org). A deliberação pública e suas dimensões sociais, políticas e 

comunicativas. Belo Horizonte: Autênca editora, 2009.  

PATEMAN, Carole. Participação e teoria democrática. Tradução de Luiz Paulo 

Rouanet. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.  

 

Teoria Sociológica IV (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática) 

Ementa: Funcionalismo. Sociologias de base compreensivas. Teorias funcionalistas, 

precursores e diferentes linhas de desenvolvimento. Sociologia compreensiva conforme 

proposta pelo interacionismo simbólico, etnometodologia e correntes fenomenológicas. 

Relação sujeito e estrutura. Racionalidade da ação dos sujeitos sociais.  

Bibliografia básica:  

GIDDENS, Anthony. Política, sociologia e teoria social: encontros com o pensamento 

social clássico e contemporâneo. São Paulo: Universidade Estadual Paulista, 1998.  

PARSONS. Talcott. A estrutura da ação social: um estudo de Teoria Social com 

especial referência a um grupo de autores europeus recentes. Petropoilis: Vozes, 

2010.  

BERGER, Peter e LUCKMANN, Thomas. A construção Social da Realidade. 

Petrópolis: Vozes, 1996.  

Bibliografia complementar:  

GIDDENS, Anthony. A constituição da sociedade. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2009.  
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LALLEMENT, Michel. História das ideias sociológicas. 4.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2008. 2 v.  

 

Teoria Sociológica Contemporânea (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática) 

Ementa: Principais contribuições teórico-metodológicas desenvolvidas na sociologia 

após o declínio do estruturalismo francês e do estrutural-funcionalismo americano. 

Teorias sociológicas sobre as relações entre ação individual e estrutura social.  

Bibliografia básica:  

BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Rio de janeiro: Bertrand Brasil, 2004.  

FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade. Vol.1. Rio de janeiro; Graal, 2011.  

GIDDENS, Anthony. A Constituição da Sociedade: sobre a teoria da estruturação. 

São Paulo: Martins Fontes, 2009.  

Bibliografia Complementar:  

BOURDIEU, Pierre. O Senso Prático. Petrópolis: Vozes, 2009 (1980).  

GIDDENS, Anthony. “Poder” nos escritos de Talcott Parsons. In: ___________. Política, 

Sociologia e Teoria Social. São Paulo: Unesp, 1998.  

 

Teorias Antropológicas Contemporâneas (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática) 

Ementa: Pós-modernismo, pós-estruturalismo e as reações antropológicas “pós-sociais”. 

Novas intersecções entre antropologia e a filosofia. Natureza/cultura e 

animalidade/humanidade revisitadas. Abordagens contemporâneas sobre micropolítica e 

governamentalidade. Cultura, invenção e controle. Sociedade, sociabilidade e 

socialidade. Antropologia simétrica e actor-network-theory. Perspectivismo e 

relacionismo. Antropologia e a crítica da atualidade.  

Bibliografia Básica:  

LATOUR, Bruno. A esperança de Pandora: ensaios sobre a realidade dos estudos 

científicos. Baurú (SP): Edusc, 2001.  

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia, v. 1. 

São Paulo: Ed. 34, 1995.  

Bibliografia Complementar:  

LATOUR, Bruno. Ciência em ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade 

afora. São Paulo: E. UNESP, 2000.  

SAHLINS, Marshall David. Esperando Foucault, ainda. São Paulo: Cosac Naify, 2004  
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Epistemologia das Ciências Sociais (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática) 

Ementa: Condições de objetividade e garantia da objetivação em ciências sociais. 

Concepções contemporâneas sobre a natureza das Ciências Sociais. Indutivismo, 

racionalismo, relativismo, objetivismo e hermenêutica no conhecimento científico dos 

fenômenos socioculturais. Fundamentos epistemológicos da dinâmica da pesquisa em 

ciências sociais: processos discursivos, modos de investigação e quadros de análises da 

pesquisa em ciências sociais.  

Bibliografia básica:  

DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. 1. ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 1995  

GEERTZ, Cliffort. O Saber Local. RJ. Editora Vozes, 1998.  

LATOUR, Bruno. A esperança de Pandora: ensaios sobre a realidade dos estudos 

científicos. Baurú (SP): Edusc, 2001.  

Bibliografia complementar:  

DUQUE, Ghislaine. (Org.) Teoria e pesquisa em Ciências Sociais: múltiplos olhares 

sobre fenômenos sociais contemporâneos. Curitiba: CRV, 2012.  

FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2004  

 

Sociologia Urbana (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática) 

Ementa: Teorias sociológicas da cidade. Emergência e definição do conceito de “urbano” 

em textos clássicos (Max Weber e Georg Simmel) e contemporâneos (Walter Benjamin, 

Escola de Chicago, Manuel Castells e Saskia Sassen). Estudos analíticos de sociologia e 

realidade urbana brasileira. Novos padrões de segregação sócio-espacial, pobreza e 

vulnerabilidade social. Desterritorialização e reterritorialização de identidades e 

movimentos sociais.  

Bibliografia básica:  

CASTELLS, Manuel. A Questão Urbana. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2011  

MUMFORD, Lewis. A Cidade na História: suas origens, transformações e 

perspectivas. São Paulo: Ed. Martins Fontes. 1998.  

Bibliografia Complementar:  

SIMMEL, Georg. As Grandes Cidades e a Vida do Espírito. Covilha: Universidade da 

Beira Interior. 2009 [Col. Artigos LusoSofia; Trad. Artur Mourão] disponível em: 
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http://www.lusosofia.net/textos/simmel_georges_grandes_cidades_e_vida_do_esp_rito.

pdf  

WACQUANT, Loïc. As Duas Faces do Gueto. São Paulo: Boitempo. 2008.  

WEBER, Max. “Tipologia das cidades”. In: Economia e Sociedade, v. 2. Editora Unb, 

2000. (p. 408-517).  

 

Pensamento Antropológico Clássico no Brasil (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática) 

Ementa: A antropologia produzida no Brasil: perspectivas e paradigmas de diversas 

escolas e a sua articulação com o contexto antropológico mundial.  

Bibliografia Básica:  

MATTA, Roberto da. Relativizando: uma introdução à antropologia social. Rio de 

Janeiro: Rocco, 1987.  

FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala: Formação da família brasileira sob o 

regime da economia patriarcal. 51. ed. São Paulo: Global, 2006  

RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no 

Brasil moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.  

Bibliografia Complementar:  

ALBERT, Bruce; Ramos, Alcida Rita [orgs.]. Pacificando o branco: Cosmologias do 

contato norte-amazônico. São Paulo: Ed. da Unesp/Imprensa Oficial do Estado, 2002  

TRAJANO FILHO, Wilson; RIBEIRO, Gustavo Lins (Org.) O Campo da antropologia 

no Brasil. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2004.  

Etnografia (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática) 

Ementa: Texto etnográfico e sua importância para a pesquisa em Ciências Sociais.  

Bibliografia Básica:  

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.  

KUPER, Adam. Cultura: a visão dos antropólogos. Bauru, SP: EDUSC, 2002.  

Bibliografia Complementar:  

GEERTZ, Clifford. O saber local: ensaios em antropologia interpretativa. 8. ed. 

Petrópolis: Vozes, 2006.  

BASTIDE, Roger. Antropologia aplicada. São Paulo: Perspectiva, 1979.  

FELDMAN-BIANCO, Bela; RIBEIRO, Gustavo Lins. Antropologia e poder. Brasilia: 

Editora Universidade de Brasília, 2003.  

 

Teorias da Modernidade(4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática) 
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Ementa: A idéia de modernidade nas ciências sociais e no senso comum. Inserção de 

indivíduos, instituições, representações e práticas sociais no contexto da 

contemporaneidade. A modernidade e a pós-modernidade. Encontro entre povos e 

culturas. Revoluções científicas. Desenvolvimento do individualismo. Secularização. 

Racionalização e consolidação do capitalismo contemporâneo.  

Bibliografia básica:  

DURKHEIM, Émile. Da Divisão do Trabalho Social. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 

2004.  

GEERTZ, Clifford. Nova Luz sobre a Antropologia. Rio de Janeiro, Zahar. 2001.  

SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-

modernidade. São Paulo: Cortez, 1996.  

Bibliografia complementar:  

WEBER, Max. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. São Paulo: Martin 

Claret, 2004.  

HALL, Stuart. Identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A 

Editora, 2006.  

 

Articulando Gênero, raça e classe (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática) 

Ementa: Gênero, raça e classe: entrecruzamento analítico. Crítica epistemológica e 

política do modelo analítico tradicional das ciências sociais. Percepção universalista da 

realidade social. Universalidade do conceito de homem no contexto iluminista. 

Universalização da experiência do homem branco europeu. Minorias. Compreensão das 

relações raciais e de gênero. A experiência da pobreza. Desigualdades sociais. Problemas 

analíticos e políticos. Caráter relacional da formação das subjetividades e identidades 

sociais no mundo contemporâneo.  

Bibliografia básica:  

FERNANDES, Florestan. A Integração do Negro na Sociedade de Classes. V 1. São 

Paulo: Editora Globo,2008  

MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil: Identidade Nacional 

versus Identidade Negra. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.  

Bibliografia complementar:  

D’ADESKY, Jackes. Racismos e Anti-Racismos no Brasil: Pluralismo Étnico e 

Multiculturalismo. Rio de Janeiro: Pallas, 2009.  

FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mucambos. Rio de Janeiro: Record, 1996.  



61 

 

 

Aspectos Sócio Antropológicos do Uso de Substâncias Psicoativas (4 créditos/ 40 h 

Teórica 20 h Prática) 

Ementa: Os diversos aspectos sócio-antropológicos relacionados à questão das drogas. 

Contextualização dos diferentes usos de SPA; Implicações sócio-culturais das políticas 

que visam a normatização ou a erradicação de diferentes modalidades de consumo de 

certos psicoativos.  

Bibliografia Básica:  

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: Nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1984  

SANTOS, Josenaide Engracia dos; BARRETO, Alexandre Franca; SILVA, Mary Gomes 

da (Org.). Saúde e drogas: por uma integralidade do cuidado ao usuário de 

susbtâncias psicoativas. Recife: UFPE, 2012.  

Bibliografia Complementar:  

MAGALHÃES, Raul Francisco. Crítica da razão ébria: reflexões sobre drogas e a 

ação imoral. São Paulo: Annablume, 1994.  

 

Estatística Aplicada às Ciências Sociais (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática) 

Ementa: Técnicas de inferência estatística. Ferramentas de inferência estatística na 

pesquisa em Ciências Sociais.  

Bibliografia Básica:   

MINGOTI, Sueli Aparecida. Análise de dados através de métodos de estatística 

multivariada: uma abordagem aplicada. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2005.  

BARBETTA, Pedro Alberto. Estatística aplicada às ciências sociais. 6. ed. rev., ampl. 

Florianópolis: Ed. da UFSC, 2006.  

 

Antropologia no Nordeste Indígena Contemporâneo (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h 

Prática) 

Ementa: Atualidade da questão indígena no Nordeste, na perspectiva antropológica. 

Contextualização teórica do estudo sobre os povos indígenas na região. Etno-história e 

processos de etnogênese e etnicidade destas populações, tendo a questão cultural como 

ponte para pensar tais processos.  

Bibliografia Básica:  

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

Janeiro: J. Zahar, 2009.  
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RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no 

Brasil moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.  

 

Instituições Disciplinares e Produção de Discurso em Michel Foucault (4 créditos/ 

40 h Teórica 20 h Prática) 

Ementa: História da Loucura e Vigiar e Punir de Michel Foucault. Produção dos 

discursos e saberes nas instituições disciplinares. Relações de poder nas instituições 

disciplinares. Instituições disciplinares como produtoras de normalidade e verdade.  

Bibliografia Básica:  

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: Nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1984  

FOUCAULT, Michel. História da loucura na idade clássica. 8. ed. São Paulo: 

Perspectiva, 2005.  

Bibliografia Complementar:  

FOUCAULT, Michel; MACHADO, Roberto. Microfísica do poder. 16. ed. Rio de 

Janeiro: Graal, 1979.  

 

Tópicos de leitura em Cultura, Educação e Sociedade (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h 

Prática) 

Ementa: A Educação nas Ciências Sociais e nos clássicos da Antropologia, da Sociologia 

e da Pedagogia. Educação, Cultura e Sociedade. A educação como objeto de estudo da 

antropologia e da sociologia; A educação como prática social e diversidade cultural; 

Métodos de pesquisa e diálogos entre Sociologia, Antropologia e Pedagogia.  

Bibliografia Básica:  

BENEDICT, Ruth. O Crisântemo e a Espada. São Paulo: Perspectiva, (1972)  

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

Papirus, 2012.  

Bibliografia Complementar:  

ANDRÉ, Marli Eliza D. A. de. Etnografia da prática escolar. Campinas, SP., Ed. 

Papirus, 16 ed., (1995) 2009.  

CANDAU, Vera Maria (Org). Didática Crítica Intercultural: aproximações. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.  

 

Políticas Públicas (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática) 
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Ementa: A Ciência Política e a análise de políticas públicas. Ferramentas e tipologias 

para análise de política pública. Perspectivas teóricas sobre o Estado e formação de 

políticas: o debate pluralismo/elitismo. Neo-marxismo. Novo institucionalismo. Teoria 

da escolha racional. Transformações do Estado contemporâneo e novos paradigmas de 

política pública: reestruturação dos sistemas de proteção social. Novo gerencialismo 

público. Descentralização. Empowerment e participação social. Estudos de políticas 

públicas no Brasil: problemas e debates.  

Bibliografia Básica:  

ARRETCHE, Marta T. S. Democracia, federalismo e centralização no Brasil. Rio de 

Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2012.  

BARBOSA, Jorge Luiz; SILVA, Jailson de S. e; SOUZA, Ana Inês (Org). Políticas 

públicas e juventude. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Pró-

Reitoria de Extensão, 2010.  

SOUZA, Celina; DANTAS NETO, Paulo Fábio (Org). Governo, políticas públicas e 

elites políticas nos estados brasileiros. Rio de Janeiro: Revan, 2006.  

Bibliografia Complementar:  

PEDRINI, Dalila Maria; ADAMS, Telmo; SILVA, Vini Rabassa da (Org). Controle 

social de políticas públicas: caminhos, descobertas e desafios. São Paulo: Paulus, 

2007.  

PEREIRA, Luiz C. Bresser; SPINK, Peter. Reforma do Estado e administração 

pública gerencial. 7. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2006.  

Educação Ambiental (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática) 

Ementa: Conceito de Educação Ambiental. Desenvolvimento e Políticas de Educação 

Ambiental no Brasil e no mundo. Educação Ambiental Formal e Informal. A Educação 

Ambiental nas escolas. A interdisciplinaridade na Educação Ambiental: Holísmo e 

Complexidade. Conceitos de Desenvolvimento Sustentável e Ecodesenvolvimento.  

Bibliografia Básica:  

CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação ambiental: a formação do sujeito 

ecológico. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2012.  

MELLO, Soraia Silva de; TRAJBER, Rachel (Coord.) Vamos cuidar do Brasil: 

Conceitos e práticas em educação ambiental na escola. Brasília: UNESCO, 2007  

RODRIGUES, Sérgio Cláudio da Costa; SANTANA, Valéria Nichetti; BERNABÉ, Vera 

Lúcia (Org.) Educação, ambiente e sociedade: novas idéias e práticas em debates. 

Vitória: CST - Companhia Siderúrgica de Tubarão, 2007.  
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Bibliografia Complementar:  

BRANQUINHO, Fátima; FELZENSZWALB, Israel (Org.). Meio ambiente: 

experiências em pesquisa multidisciplinar e formação de pesquisadores. Rio de 

Janeiro, RJ: FAPERJ, 2007.  

CARVALHO, Isabel Cristina de Moura; GRUN, Mauro; TRAJBER, Rachel (Org). 

Pensar o ambiente: bases filosóficas para a educação ambiental. Brasília: MEC: 

Unesco, 2009.  

 

Movimentos Sociais Contemporâneos (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática) 

Ementa: Teoria política (Estado, Democracia, Representação, Cidadania) e movimentos 

sociais. Manifestações políticas e práticas coletivas dos “novos” movimentos sociais. 

Interesse, valores cívicos, sistema representativo, partidos e eleições de políticos na 

cidade. Concepções de cidadania.   

Bibliografia básica:  

BRINGEL, Breno. Ativismo trasnacional, o estudo dos movimentos sociais e as novas 

geografias pós-coloniais. Estudos de Sociologia, Recife , v.16, n.2, pag. 185-215, 

jul./dez.2011  

GOHN, Maria da Glória. Sociologia dos movimentos sociais: indignados, Occupy 

Wall Street, Primavera Árabe e mobilizações no Brasil. São Paulo: Cortez, 2013.  

SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-

modernidade. São Paulo: Cortez, 1996.  

Bibliografia Complementar:  

AMARAL JR., Aécio; BURITY, J.A. Inclusão social, identidade e diferenças: 

perspectivas pós-estruturalita de análise social. São Paulo: Annablume, 2006.  

CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2008. 530 

p. ; (A era da informação : economia, sociedade e cultura ;v. 2)  

 

História Da Educação E Das Ciências No Brasil (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h 

Prática) 

Ementa: Historiografia da Educação no Brasil. Historiografia das ciências no Brasil. 

Colônia: Ensino Jesuítico. Império: Escolas Profissionais. República: Universidades. 

História das ciências naturais. História das ciências agrárias. História das ciências 

biomédicas. História da engenharia. Racismo científico. Sociedade e Estado no apoio a 

ciência e tecnologia.  
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Bibliografia Básica  

ALFONSO-GOLDFARB, Ana Maria, BELTRAN, Maria Helena Roxo (org.). 

Escrevendo a história da ciência: tendências, propostas e discussões historiográficas. 

São Paulo: Livraria da Física: EDUC, 2004 .  

MAZZOTTA, Marcos José da Silveira. Educação especial no Brasil: história e 

políticas públicas. 6ª. ed. São Paulo: Cortez, 2011.  

MENDONÇA, Sonia Regina de. Agronomia e poder no Brasil. Rio de Janeiro: Vicio 

de leitura, 1998.  

Bibliografia Complementar  

KUHN, THOMAS S. A estrutura das revoluções científicas. 10 ed. São Paulo: 

Perspectiva, 2011.  

MENDONÇA, Sonia Regina de (Org). Estado e historiografia no Brasil. Niterói: 

EDUFF, 2006.  

 

Federalismo, Descentralização e Poder local no Brasil (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h 

Prática) 

Ementa: Conceito de federalismo. Estudos comparativos de federalismo. Reforma do 

Estado, Descentralização e relações federativas no Brasil. O Município na política 

brasileira. Autonomia do poder local. Gestão participativa no âmbito local.  

Bibliografia básica  

ANDERSON, George; GUERREIRO, Fátima. Federalismo: uma introdução. Rio de 

Janeiro: Editora FGV, 2009  

ARRETCHE, Marta T. S. Democracia, federalismo e centralização no Brasil. Rio de 

Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2012.  

SOUZA, Celina; DANTAS NETO, Paulo Fábio (Org). Governo, políticas públicas e 

elites políticas nos estados brasileiros. Rio de Janeiro: Revan, 2006  

Bibliografia complementar  

BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política. 

14.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007.  

CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2008  

 

Preleções sobre Paulo e Nietzsche (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática) 

Ementa: O cristianismo como parte fundamental do passado e presente do Ocidente. 

Relações entre cristianismo, cultura e história. Nietzsche e a crítica ao cristianismo como 
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crítica da própria cultura ocidental. Embates entre filosofia e religião. Bibliografia básica 

NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Crespúsculo dos idolos: Ou como se filosofa com o 

martelo. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. 

O anticristo; ditirambos de Dionísio. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.  

SOUZA, Maria Cristina dos Santos de. O sentido da cultura moderna segundo 

Friedrich Nietzsche. São Luís: EDUFMA, 2011.  

Bibliografia complementar: 

REALE, Giovanni; ANTISERI, Dário. História da filosofia. São Paulo: Paulus, 2004. 

SOCIOLOGIA da religião: enfoques teóricos. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.  

 

Investigações sobre indivíduo, pessoa e sujeito (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática) 

Ementa: A história dos conceitos e os debates em torno das concepções de sujeito, de 

pessoa e a questão da identidade pessoal na filosofia ocidental. A importância da 

antropologia cristã para a noção moderna de indivíduo.  

Bibliografia básica:  

MAUSS, Marcel. Sociologia e antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2003.  

SAHLINS, Marshall. Cultura e razão prática. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 

WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2005. 

Bibliografia complementar: 

BROWN, Peter Robert Lamont. Santo Agostinho, uma biografia: Peter Brown ; tradução 

de Vera Ribeiro. 5. ed. Rio de Janeiro: Record, 2008.  

DESCARTES, René. Discurso do método. 3. ed. São Paulo: M. Fontes, 2007.  

 

Políticas públicas e juventude (4 créditos/ 40 h Teórica 20 h Prática) 

Ementa: As políticas públicas educacionais voltadas para a juventude no Brasil. Esboço 

histórico de como a temática da juventude tornou-se pauta política dos governos. 

Avaliação das atuais políticas públicas voltadas para juventude.  

Bibliografia básica:  

BARBOSA, Jorge Luiz; SILVA, Jailson de S. e; SOUZA, Ana Inês (Org). Políticas 

públicas e juventude. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Pró-

Reitoria de Entensão, 2010.  

ROSÁRIO, Maria José Aviz do; ARAÚJO, Ronaldo Marcos de Lima (Org). Políticas 

públicas educacionais. Campinas: Alínea, 2008.  
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SILVA, Jailson de S. e; SOUSA, Ana Inês; BARBOSA, Jorge Luiz (Org). Políticas 

públicas no território das juventudes. Rio de Janeiro: UFRJ, 2006.  

Bibliografia complementar:  

ABRAMOVAY, Miriam; ANDRADE, Eliane Ribeiro; ESTEVES, Luiz Carlos Gil 

(Org). Juventudes: outros olhares sobre a diversidade. Brasília: UNESCO, 2009.  

FÁVERO, Osmar (Org). Juventude e contemporaneidade. 2. ed. Brasília: UNESCO: 

Anped, 2007.  

 
 
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-

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, 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 de 

Prática de Ensino tem um tempo para reuniões de supervisão das atividades de estágio 
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com os licenciandos 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 unidade escolar. 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 na escola, abrir canais 

para a expressão de suas demandas de formação continuada, possibilitando uma constante 

atualização do ensino e das práticas realizadas na universidade.  

No que diz respeito à Prática de Ensino de Ciências Sociais, de acordo com a 

resolução CNE/CP 01, de 18 de fevereiro de 2002, “o estágio curricular supervisionado, 

definido por lei, a ser realizado em escola de educação básica, e respeitando o regime de 

colaboração entre os sistemas de ensino, deve ser desenvolvido a partir do quinto semestre 

do curso e ser avaliado conjuntamente pela escola formadora e a escola campo de estágio” 

(Artigo 13. Parágrafo 3°).  

Também, as 400 horas dedicadas ao estágio serão cumpridas ao longo de três 

semestres letivos. Dessas 400 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: 100 horas no 3º ano + 120 horas + 

180 horas no 4º Ano. O último ciclo será para a realização do Trabalho Final de Curso.  

Aos estágios obrigatórios, com carga horária de 400 horas distribuídas entre o 5º, 

6º, 7º semestres, podem se acrescer os de natureza não obrigatória, abrangendo outras 

oportunidades de estágios obtidas pelos discentes. Os estágios não obrigatórios terão 

supervisão indireta dos docentes, e, para serem computados como carga horária 

complementar deverão ser analisados pelo Colegiado de Curso no que diz respeito à 

pertinência na formação profissional do aluno. 

 
4.5. Núcleos Temáticos existentes vinculados ao curso, ou propostas de criação; 
 
NÚCLEO TEMÁTICO - Educação Ambiental Interdisciplinar – NUTEAI  

Educação Ambiental (EA) como prática educativa. Fundamentos da Educação 

Ambiental. Educação Ambiental Formal e Informal. A Educação Ambiental nas escolas. 

A interdisciplinaridade na Educação Ambiental: Holísmo e Complexidade. Saúde 
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Ambiental. Arte e Mídia Ambiental. Políticas Públicas Ambientais. Conceitos de 

Desenvolvimento Sustentável e Ecodesenvolvimento.  

Bibliografia Básica:  

CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação ambiental: a formação do sujeito 

ecológico. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2012.  

BRANQUINHO, Fátima; FELZENSZWALB, Israel (Org.). Meio ambiente: 

experiências em pesquisa multidisciplinar e formação de pesquisadores. Rio de 

Janeiro, RJ: FAPERJ, 2007.  

Bibliografia Complementar:  

CARVALHO, Isabel Cristina de Moura; GRUN, Mauro; TRAJBER, Rachel (Org). 

Pensar o ambiente: bases filosóficas para a educação ambiental. Brasília: MEC: 

Unesco, 2009  

MELLO, Soraia Silva de; TRAJBER, Rachel (Coord.) Vamos cuidar do Brasil: 

Conceitos e práticas em educação ambiental na escola. Brasília: UNESCO, 2007  

RODRIGUES, Sérgio Cláudio da Costa; SANTANA, Valéria Nichetti; BERNABÉ, Vera 

Lúcia (Org.) Educação, ambiente e sociedade: novas idéias e práticas em debates. 

Vitória: CST - Companhia Siderúrgica de Tubarão, 2007.  

 

NÚCLEO TEMÁTICO – Drogas – Múltiplos Olhares  

Drogas na História. Drogas e Racismo. Drogas e Literatura. Drogas e Psicanálise. Drogas 

e Desvio. Uso e Abuso de Drogas. Redução de Danos e Práticas Terapêuticas. Legislação. 

Políticas Públicas na Atenção aos Consumidores. Farmacologia.  

Bibliografia Básica:  

BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. 6. ed. São Paulo: Perspectiva, 

2009.  

SANTOS, Josenaide Engracia dos; BARRETO, Alexandre Franca; SILVA, Mary Gomes 

da (Org.). Saúde e drogas: por uma integralidade do cuidado ao usuário de 

susbtâncias psicoativas. Recife: UFPE, 2012.  

Bibliografia Complementar:  

FOUCAULT, Michel; MACHADO, Roberto. Microfísica do poder. 16. ed. Rio de 

Janeiro: Graal, 1979.  

MAGALHÃES, Raul Francisco. Crítica da razão ébria: reflexões sobre drogas e a 

ação imoral. São Paulo: Annablume, 1994.  

 



70 

 

4.6. Trabalho de Conclusão de Curso (a depender das Diretrizes Curriculares) 
 

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 complementares:  
 

O licenciando em ciências sociais da UNIVASF/PRONERA deve 

obrigatoriamente completar 220 horas em Atividades Complementares ao Currículo, que 

envolvem a participação dos discentes em palestras, congressos, simpósios, encontros 

acadêmicos, científicos ou culturais 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, 

inclusive nos períodos de atividades nas comunidades, sendo os comprovantes de 

participação aprovados e registrados pelo coordenador dessas atividades ou comissão 

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. 

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 do PRONERA 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:  
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� 10 salas de aula com espaço para 40 estudantes, equipadas com carteiras, data-shows 

e quadro branco;  

� 1 sala e apoio a ser 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.  

� 4 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 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; f  

– um laboratório destinado ao Laboratório de Ensino de Ciências Sociais LABENCS, a 

ser equipado com computadores, projetor digital multimídia, lousa digital e softwares 

educativos. 

Apesar de também dispor de toda essa estrutura dos cursos regulares, a 

licenciatura em Ciências Sociais do PRONERA terá como sede principal o Espaço Plural, 

centro de atividades de extensão da UNIVASF. O Espaço Plural (antiga FACJU), vem 

sendo reutilizado pela PROEX para abrigar atividades voltadas para comunidades em 

estado de vulnerabilidade social e econômica, bem como, um suporte importante para 

estudantes de escolas públicas que carecem de apoio para ingressas nas universidades e 

no mercado de trabalho. Para tanto, está ali sendo implantado: 

• sala de leitura; 

• sala digital com 20 computadores, sendo dois deles voltados para portadores de 

necessidades visuais; 

• O espaço ciência e cultura; 
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• O núcleo de estudos afro-brasileiro Abdias do Nascimento e Rute de Souza 

• A fábrica de vassouras com garrafa PET 

• Horta agroecológica 

• Horta de produtos medicinais 

• 2 salas de aula 

• Alojamento com 100 leitos 

• Cozinha para capacitação 

Preparado estrategicamente para receber o público do PRONERA, este espaço 

conta hoje com infraestrutura completa, composta por salas de aula equipadas com 

Datashow, sala de informática e biblioteca própria, banheiros, além de uma cozinha toda 

montada, confortáveis dormitórios, tudo pronto para acolher os estudantes oriundos das 

zonas rurais abrangidas pelo projeto, no período dos 12º ciclos presenciais de aulas.  

 

5.2. Material didático e equipamentos; 
 
Acervo dos cursos regulares de Ciências Sociais da UNIVASF (Licenciatura e 

Bacharelado);  

Biblioteca própria no Espaço Plural; 

TV com acesso à Internet;  

Projetor Digital;  

 
5.3. Recursos de tecnologia da informação e comunicação; 
 
20 Computadores conectados à internet  

 
5.4. Docentes efetivos e colaboradores do curso; 
 

Cláudio Roberto dos Santos de Almeida/Sociologia/Doutor 

Delcides Marques /Antropologia/Doutor 

Denes Dantas Vieira/Sociologia /Doutor/ 

Eliana de Barros Monteiro/Antropologia /Doutora 

Fernando Scherer/ Filosofia e Educação/Doutor 

Gabriel Pugliese Cardoso/Antropologia/Doutor 

José Hermógenes Moura da Costa/Antropologia/Metodologia do Ensino/Doutor 

Luciana Duccini/Sociologia/Metodologia da Pesquisa/Doutora 

Marcelo Henrique Pereira dos Santos/Ciência Política/Doutor 
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Rosicleide Araújo de Melo/Ciência Política/ Metodologia e Prática do Ensino/Doutora 

Vanderléa Andrade Pereira/Pedagogia/Didática e Práxis/Mestre 

Vanderlei Souza Carvalho/Ciência Política/Doutor 

 
5.5. Parcerias institucionais, quando houver; 
 
INCRA- Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
 
6. DOCUMENTOS NORMATIVOS:  
 

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

agrupados por assunto:  

a. Regulamentação profissional: 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. Diretrizes curriculares: Parecer CNE/CES 492/2001, de 3 de abril de 2001, que trata 

das diretrizes curriculares nacionais dos cursos de Ciências Sociais, retificado pelo 

Parecer CNE/CES 1363/2001, de 12 de dezembro de 2001, e pela Resolução CNE/CES 

17/2002, de 13 de março de 2002, que dispõem sobre a orientação e formulação do projeto 

pedagógico de curso;  

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

Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do 

Magistério da Educação Básica. 

Resolução CNE/CP 02/2015, de 1º de julho de 2015, que define as Diretrizes Curriculares 

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

formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação 

continuada. 

c. Licenciatura: 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. São os seguintes:  

� Decreto Nº 3276/1999, de 6 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a formação 

em nível superior de professores para atuar na educação básica, e dá outras 

providências;  

� Parecer CNE/CP 9/2001, de 8 de maio de 2001, que trata das diretrizes 

curriculares nacionais para a formação de professores da Educação básica: em 

nível superior, curso de licenciatura e graduação plena;  
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� Parecer CNE/CP 27/2001, de 2 de outubro de 2001, que dá nova redação ao item 

3.6, alínea c., do Parecer CNE/CP 9/2001, que dispõe sobre as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica;  

� Parecer CNE/CP 28/2001, de 2 de outubro de 2001, que dá nova redação ao 

Parecer CNE/CP 21/2001, que estabelece a duração e a carga horária dos cursos 

de formação de professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena;  

� Parecer CNE/CP 4/2005, de 13 de setembro de 2005 que aprecia a Indicação 

CNE/CP 3/2005, referente às Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação 

de professores, fixadas pela Resolução CNE/CP 1/2002;  

� Parecer CNE/CP 5/2006, de 4 de abril de 2006, que aprecia a Indicação CNE/CP 

2/2002 sobre Diretrizes Curriculares Nacionais para cursos de formação de 

professores para a Educação Básica;  

� Parecer CNE/CP 9/2007, de 5 de dezembro de 2007, que trata da reorganização 

da carga horária mínima dos cursos de Formação de Professores, em nível 

superior, para a Educação Básica e Educação Profissional no nível da Educação 

Básica; 

� Parecer CNE/CP 02/2015, 25 de junho de 2015, que trata das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do 

Magistério da Educação Básica; 

� Resolução CNE/CP 02/2015, de 1º de julho de 2015, que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para a formação continuada. 

d. Estágios: 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.  

 

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 
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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. 

 
6.1. REGULAMENTAÇÃO DE ESTÁGIO  

 

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, sócioculturais 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 19 

de fevereiro de 2002, 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 

e a Resolução CNE/CP 01/ 2002, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais.  

 

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, em 

atividades e contextos relacionados à educação.  



76 

 

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.  

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, seja como atuação profissional, 

seja cem Programa de Iniciação à Docência (PIBID), poderá solicitar que sejam 

consideradas, como carga horária de estágio curricular supervisionado, até o máximo de 

200 (duzentas) horas, conforme o disposto na resolução CNE/CP 02/2002.  

Artigo 6° - Na Licenciatura do Curso de Ciências Sociais da UNIVASF, o Estágio 

terá a duração de 400h, distribuído em 03 disciplinas: Estágio Supervisionado I com 

100hs; Estágio Supervisionado II com 120hs e Estágio Supervisionado III com 180hs, 

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, 
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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 e III) 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 três semestres de Estágios.  

§ 4° O estágio deverá ser realizado em período não coincidente com os horários de aula 

das demais disciplinas.  

 

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 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 

Supervisionado I – Pesquisa do cotidiano escolar para a problematização, análise e 

compreensão da docência no contexto interno e externo da escola; Estágio 

Supervisionado II – Elaboração de projeto de intervenção a ser construído com as 

instituições de educação envolvidas; Estágio Supervisionado III – Exercício da Docência 

com regência, produção de materiais didáticos e publicação da experiência de estágio.  

 

Capítulo V - Dos Estudantes Estagiários  
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Artigo 8º - Os estagiários são estudantes das Unidades Curriculares Estágio 

Supervisionado I, II e III, 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;  

§ 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.  
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Capítulo VI – Das atribuições do Curso de Ciências Sociais e professores 

responsáveis:  

 

Artigo 10° - O estágio curricular no curso Graduação de Licenciatura Plena em 

Ciências Sociais deverá ser supervisionado por docentes efetivos 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.  

§ 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 que estiver ministrando aulas na(s) série(s) objeto do estágio, poderá 

ser dispensado das horas correspondentes, observadas as orientações do Parágrafo único, 

Artigo 1º, da Resolução CNE/CP 2/2002. 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.  
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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 e III 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.  

§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  

 

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 ou artigo 

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 
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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). 
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