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R E S O L U Ç Ã O   Nº 156/2013–CI / CCH 

 
CERTIDÃO 

   Certifico que a presente resolução foi 
afixada em local de costume, neste 
Centro, no dia 27/09/2013. 
 

João Carlos Zanin, 
Secretário 

 Aprova alterações curriculares no 
Projeto Pedagógico do Curso de 
Graduação em Ciências Sociais. 

 
Considerando o conteúdo do Processo nº 2883/1998 – vol. 02; 
considerando a reunião do Conselho Interdepartamental do Centro de 

Ciências Humanas, Letras e Artes, realizada no dia 24 de setembro de 2013. 
 
 

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

Art. 1º - Aprovar as alterações curriculares no projeto pedagógico do 
Curso de Graduação em Ciências Sociais, a vigorar a partir do ano letivo de 2014, 
conforme segue: 

1) Alteração de nomenclatura e ementa de disciplina optativa, 
conforme abaixo: 

De  Sociologia no Brasil para Sociologia no Brasil II 
Nova ementa: Estudo sociológico acerca do pensamento social 

dos autores responsáveis pela institucionalização da disciplina no Brasil, com ênfase 
nas idéias desenvolvidas por Florestan Fernandes, Octávio Ianni, Fernando 
Henrique Cardoso, Francisco Weffort e Maria Isaura Pereira de Queiroz. 

 
 

2) Criação da disciplina optativa: Sociologia no Brasil I 

Ementa: As quatro grandes teorias sociológicas elaboradas no 
Brasil – da marginalidade, do populismo, da dependência e do autoritarismo – se 
voltaram criticamente para um mesmo interlocutor, a orientação teórico-política 
pecebista, também criticada por outros intelectuais filiados ou não ao PCB. 

Objetivos: A possibilidade ou não de se realizar uma Revolução 
Burguesa foi uma das principais questões abordadas pelo pensamento social 
brasileiro desde meados do séc. XX. A discussão desse tema abalizou de modo 
decisivo o desenvolvimento das ciências sociais em nosso país e seu conhecimento 
é fundamental no processo de formação da nova geração de cientistas sociais. 

Carga Horária: 68 h/a -  teórica 
Departamentalização: DCS 
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3) Extinção das disciplinas abaixo relacionadas: 
- Estágio Supervisionado I; 
- Estágio Supervisionado II. 
 
 

4) Criação das disciplinas abaixo relacionadas: 

Disciplina: Estágio Curricular Supervisionado I 
Ementa: Estudo das Ciências Sociais e suas implicações no 

processo educativo. Problematização do espaço escolar enquanto objeto de 
investigação e atuação. Observação e análise do cotidiano escolar, com ênfase no 
ensino de sociologia. 

Objetivos: Possibilitar a compreensão crítica e contextualizada 
das contemporâneas relações entre educação, escola e sociedade. 

Carga Horária: 136 h/a -  ( 68 h/a teórica, 34 h/a prática e 34 
teórico/prática) 

Periodicidade: 1º semestre da 3ª série. 
Departamentalização: DCS 
Vagas: 40 

 
Disciplina: Estágio Curricular Supervisionado II 
Ementa: Reflexão sobre as propostas curriculares que 

organizam a disciplina de Sociologia na educação básica brasileira e sobre os 
recursos educacionais voltados ao ensino das Ciências Sociais. Interpretação das 
dinâmicas de sala de aula,com ênfase nos recursos educacionais mobilizados. 

Objetivos: Propiciar a reflexão em torno das relações entre 
currículo e educação através da investigação do ensino escolar da Sociologia. 

Carga Horária: 136 h/a -  ( 68 h/a teórica, 34 h/a prática e 34 
teórico/prática) 

Periodicidade: 2º semestre da 3ª série. 
Departamentalização: DCS 
Vagas: 40 

 
Disciplina: Estágio Curricular Supervisionado III 
Ementa: Estudo da atividade docente. Observação e análise 

das práticas de ensino, com ênfase no exercício da docência de Sociologia na 
educação básica. Planejamento e execução de planos de aula para o ensino médio. 

Objetivos: Desenvolver uma compreensão crítica e 
contextualizada acerca dos sentidos da docência na educação básica. 

Carga Horária: 136 h/a -  ( 68 h/a teórica, 34 h/a prática e 34 
teórico/prática) 

Periodicidade: 1º semestre da 4ª série 
Departamentalização: DCS 
Vagas: 40 
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Disciplina: Estágio Curricular Supervisionado IV 
Ementa: Problematização do ensino de sociologia: 

planejamento e pesquisa. Estratégias, metodologias e mediações nas práticas de 
ensino. Elaboração de recursos didáticos e regência de aulas de Sociologia para o 
ensino médio. Planejamento e execução de atividades de extensão na rede escolar. 
Habilitação ao exercício da docência em Ciências Sociais/Sociologia. 

Objetivos: Fornecer instrumental adequado ao exercício da 
docência em Ciências Sociais/Sociologia no ensino médio. 

Carga Horária: 136 h/a -  ( 68 h/a teórica, 34 h/a prática e 34 
teórico/prática) 

Periodicidade: 2º semestre da 4ª série. 
Departamentalização: DCS 
Vagas: 40 

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

revogadas as disposições em contrário. 
 
 

  DÊ-SE CIÊNCIA. 
  CUMPRA-SE. 

 
 
 

Maringá, 24 de setembro de 2013. 

 

 

Profa. Dra. Nerli Nonato Ribeiro Mori 

Diretora 

ADVERTÊNCIA: 
O prazo recursal termina em 
04/10/2013. (Art. 95 - § 1o do 
Regimento Geral da UEM) 


