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R E S O L U Ç Ã O   N.º 138/2010–CI / CCH 
 

CERTIDÃO 
   Certifico que a presente resolução foi 
afixada em local de costume, neste 
Centro, no dia 29/11/2010. 
 
João Carlos Zanin, 
Secretário 

 Aprovar alteração no Projeto 
Pedagógico - criação de disciplinas 
optativas 

 
Considerando o Processo nº 2883/1998; 
Considerando a reunião do Conselho Interdepartamental do Centro de 

Ciências Humanas, Letras e Artes, realizada no dia 09 de novembro de 2010. 
 

O CONSELHO INTERDEPARTAMENTAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS 
HUMANAS, LETRAS E ARTES APROVOU E EU, DIRETOR, SANCIONO A 
SEGUINTE RESOLUÇÃO: 
 

Art. 1º - Aprovar a criação das disciplinas optativas do Curso de 
graduação em Ciências Sociais conforme segue: 

Disciplina: Gênero e Política 
Carga Horária: 68 h/a teórica 
Departamentalização: Departamento de Ciências Sociais 
Periodicidade: Semestral 
Ementa: Estudo da construção do gênero como categoria analítica e 

dos seus impactos na teoria política contemporânea. 
Objetivo: Compreender a) os fundamentos das críticas feministas às 

concepções de cidadania, democracia e emancipação presentes em autores 
clássicos do pensamento político ocidental; b) a diversidade constitutiva da teoria 
política feminista e; c) suas influências na teoria democrática contemporânea. 

Disciplina: Tópicos de sociologia da educação 
Carga Horária: 68 h/a teórica 
Departamentalização: Departamento de Ciências Sociais 
Periodicidade: Semestral 
Ementa: Estudos das referências teóricos para a pesquisa em 

sociologia da educação. 
Objetivo: Promover o estudo panorâmico das teorias sociológicas 

clássicas e contemporâneas que abordam os fenômenos educativos, tendo em vista 
a construção de referenciais teóricos que fundamentam futuras pesquisas em 
sociologia da educação.  

Disciplina: Sociologia da gênese da sociedade burguesa 
Carga Horária: 68 h/a teórica 
Departamentalização: Departamento de Ciências Sociais 
Periodicidade: Semestral 
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Ementa: Compreensão dos movimentos socioeconômicos que 
permeiam a formação da sociedade burguesa. Estudo da relação que existe no 
nascimento da hegemonia do capital entre este movimento e suas manifestações 
ideológicas sejam elas de ordem cultural, religiosa ou política.  

Objetivo: A discussão acerca da transição do feudalismo ao 
capitalismo é tema das Ciências Sociais que merecem ser resgatado na sua 
integridade. Compreender esta transição em suas múltiplas determinações de ordem 
econômica, política, cultural e religiosa, apreciar a síntese histórica que se apresenta 
a partir do referencial teórico proposto pelo materialismo-histórico/dialético 
assegurando ao aluno a familiaridade com a produção sociológica a este problema 
voltada, constitui-se no objetivo da presente disciplina. 

 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 
  DÊ-SE CIÊNCIA. 
  CUMPRA-SE. 

 
Maringá, 09 de novembro de 2010. 

 

 

Prof. Dr. Lúcio Tadeu Mota 
Diretor 

ADVERTÊNCIA: 
O prazo recursal termina em 
03/12/2010. (Art. 95 - § 1o do 
Regimento Geral da UEM) 


