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EMENTA 

O curso fornece uma visão geral de alguns dos debates atuais mais relevantes em questões das ciências sociais. Visa destacar 

as principais questões com as quais as estudiosas e estudiosos estão lidando no momento, apontando as principais 

abordagens e teorias envolvidas através da análise de pesquisas recentes, principalmente no campo da difusão do 

conhecimento em Ciências Sociais levadas a cabo por associações científicas. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

Permitir aos e às estudantes a reflexão antropológica sobre questões atuais no tempo em que elas ocorrem, partindo de 

observações densas de seus próprios contextos de inserção social. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Desenvolver a capacidade de elaboração de diários de campo; 

• Articular teoria antropológica em discussões atuais; 

• Debater a pertinência do campo antropológico e das Ciências Humanas em tempos de crise. 

 

 
1 Os “dados de identificação e atributos” devem estar registrados conforme especificado no Programa do Componente 

Curricular e disponível no site da Superintendência Acadêmica (SUPAC). O único campo a ser preenchido nesse tópico do 

formulário é o que diz respeito ao módulo de vagas ofertadas. 
2 Conforme Resolução CONSUNI 01/2020 e CAE 01/2020, é possível flexibilizar o disposto na Resolução CONSEPE 

02/2009. 

 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Este componente envolve o debate das principais agendas construídas conjuntamente pelas principais associações de 

pesquisa em Ciências Sociais brasileiras e internacionais. Envolve uma série de discussões que serão promovidas através do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle de forma assíncrona através das ferramentas Fórum, Videoaula, Textos, Página 

Web e Apresentação de Seminários em Vídeo. Será avaliada a produção discente bem como a interação entre pares. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

• Desenvolvimento de estratégias para promover práticas dialógicas, investigativas e reflexivas acerca das Ciências 

Sociais e questões contemporâneas; 

• Discussão de bibliografia pertinente ao conteúdo programático, atravessando distintos recortes pertinentes aos 

estudos antropológicos na contemporaneidade; 

• Produção do diário de leitura, buscando o registro e reflexão das atividades propostas pela disciplina; 

• Realização de trabalhos escritos ou elaboração de conteúdos em formatos de mídias virtuais, como vídeos e 

podcasts., articulando leituras e análise, inspirados nas referências da disciplina; 

• Autoavaliação elaborada ao fim da disciplina, apoiada pelo diário de leitura, a ser desenvolvido durante todo o 

semestre, estabelecendo um parecer reflexivo sobre o processo de ensino-aprendizagem. 

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

• NOTA 01: Cumprimento das Atividades Semanais no Prazo, que serão computadas pela postagem da atividade e 

interação com pelo menos duas/dois colegas. 

• NOTA 02: Participação efetiva em atividade de escrita coletiva de texto. 

• NOTA 03: Entrega do Trabalho Final. O trabalho final do curso consistirá na escrita de um ensaio de observação do 

entorno dos/das estudantes articulando discussões antropológicas. 
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ANEXO 

CRONOGRAMA3 

 

Código e nome do componente: Debates Contemporâneos em Ciências Sociais (Ciências 

Sociais e o Coronavírus) 

Nome do/s docente/s: Felipe Bruno Martins Fernandes 

Período: 08/09/2020 a 18/12/2020 

 

Data ou 

período de 

realização 

Unidade Temática 

ou Conteúdo 

Técnicas ou 

estratégias4 de 

ensino previstas 

Atividade/ 

Recurso5 

CH 

Docente6 

 

CH 

Discente7 

 

08-14/09/2020 Apresentação do 

Professor, aula 

inaugural e Semana 

17 do Boletim 

Ciências Sociais e o 

Coronavírus 

Videoaula, texto, 

página web, escrita 

Vídeoaula, 

exercício de 

escrita (resenha 

crítica) e 

interação entre 

pares 

4 4 

15-21/09/2020 Semanas 01-04 do 

Boletim Ciências 

Sociais e o 

Coronavírus 

Apresentação de 

seminário, escrita, 

página web. 

Apresentação 

de Seminários 

em formato de 

vídeo, exercício 

de escrita 

4 4 

 
3 Esta é uma sugestão de cronograma. A sua adoção é facultativa, sendo possível, a critério do(s) professor(es), adotar outra 

forma de expressar aspectos temporais e de uso de dispositivos tecnológicos. Para o SLS, recomenda-se pensar a organização 

do componente em unidades ou temáticas amplas, considerando períodos equivalentes à carga horária de uma ou mais 

semanas 

4 Possibilidades de técnicas e estratégias de ensino-aprendizagem: 

Síncronas: Aula dialogada (ao vivo) pelos professores em interatividade com os estudantes; Apresentação de artigos ou temas 

pelos estudantes com mediação dos professores); Aula invertida (chat a partir de texto ou vídeo com mediação dos 

professores); Chats com pequenos grupos. 

Assíncronas: Aula expositiva (preleções feitas pelos professores e gravadas como videoaulas); Aula invertida (fórum de 

discussão a partir de texto ou vídeo) com mediação dos professores; Discussão de tema (problematizado) com X postagem 

dos estudantes e mediação dos professores; Cocriação de textos colaborativos pelos estudantes com mediação dos 

professores; Desenvolvimento de atividades/tarefas pelos estudantes: resenha, confecção de vídeos, modelos, questionários, 

peças jurídicas, roteiros, guias de estudo, produções artísticas com mediação dos professores. 

5 As palavras Atividade e Recursos aqui acompanham a classificação do Moodle. As atividades podem ser: Fórum, chat, 

wiki, tarefas, jogos, escolha, glossários, base de dados, pesquisa, questionário etc. Os recursos podem ser: arquivo, URL, 

livro, pasta, rótulo etc. 

6 Indicar carga horária também de elaboração e realização. 

7 Indicar o tempo previsto para que o estudante realize a atividade/tarefa. 



(resenha crítica) 

e interação 

entre pares 

22-28/09/2020 Semanas 05-08 do 

Boletim Ciências 

Sociais e o 

Coronavírus 

Apresentação de 

seminário, escrita, 

página web. 

Apresentação 

de Seminários 

em formato de 

vídeo, exercício 

de escrita 

(resenha crítica) 

e interação 

entre pares 

4 4 

29/09-05/10/2020 Semanas 09-12 do 

Boletim Ciências 

Sociais e o 

Coronavírus 

Apresentação de 

seminário, escrita, 

página web. 

Apresentação 

de Seminários 

em formato de 

vídeo, exercício 

de escrita 

(resenha crítica) 

e interação 

entre pares 

4 4 

06-12/10/2020 Semanas 13-16 do 

Boletim Ciências 

Sociais e o 

Coronavírus 

Apresentação de 

seminário, escrita, 

página web. 

Apresentação 

de Seminários 

em formato de 

vídeo, exercício 

de escrita 

(resenha crítica) 

e interação 

entre pares 

4 4 

05/11/2020 Entrega do Trabalho 

Final 

Escrita. Resenha Crítica 

com análise 

detalhada de 

temática do 

Boletim de 

interesse do/a 

discente 

14 14 

 


