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R E S O L U Ç Ã O   Nº 171/2014–CI / CCH 

 
 

CERTIDÃO 
   Certifico que a presente resolução foi 
afixada em local de costume, neste 
Centro, e no site www.cch.uem.br, no 
dia 27/10/2014. 
 

João Carlos Zanin, 
Secretário 

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

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

Ciências Humanas, Letras e Artes, realizada no dia 21 de outubro de 2014. 
 
 

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 2015, 
conforme segue: 

1) Extinção de disciplinas, conforme segue: 

- Geografia Humana (3621) 
- Teoria das Ciências Humanas (3628) 
 
 
2) Criação das disciplinas, abaixo relacionadas: 

Disciplina: História e Cultura Afrobrasileira (Obrigatória para a 
Licenciatura) 

Ementa: Análise histórica e sociológica dos preconceitos que se 
manifestam como formas de discriminação racial na educação escolar no Brasil. 

Objetivo(s): Propiciar uma reflexão critica sobre as formas de 
classificação racial que condicionam as relações sociais entre os agentes no 
cotidiano escolar e influenciam o desempenho dos estudantes negros no Brasil. 

Carga Horária:  68 h/a  -  teórica 
Periodicidade: Semestral  -   1º semestre da 3ª série 
Departamentalização: Departamento de Ciências Sociais 
 
 

.../ 
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Disciplina: Sociologia das Relações Raciais (obrigatória para 

bacharelado e licenciatura) 
Ementa: Análise histórica e sociológica dos preconceitos que se 

manifestam como formas de discriminação racial na educação escolar no Brasil. 
Temas que envolvem as relações raciais. 

Objetivo(s): 1. Apresentar os conceitos de raça, etnia, cor; 
2. considerar temas como trabalho, cultura, gênero, educação, 

preconceito e exclusão social, tendo a etnia como um elemento importante para 
compreendê-los; 

3. elaborar o diálogo com autores clássicos e pensadores 
contemporâneos sobre a situação da população negra brasileira. 

Carga Horária: 68 h/a -  teórica 
Periodicidade:  semestral – 1º semestre da 3ª série 
Departamentalização: Departamento de Ciências Sociais 
 
 
Disciplina: Sociologia da Diferença (optativa) 
Ementa: Introdução ao estudo das noções de identidade, diferença e 

interseccionalidade na produção sociológica contemporânea, com ênfase na análise 
e discussão das recentes perspectivas desenvolvidas no interior dos Estudos 
Culturais, da Teoria Feminista, dos Estudos Pós-Coloniais e da Teoria Queer. 

Objetivo(s): A proposta da disciplina é oferecer um panorama teórico e 
conceitual que possibilite a compreensão e análise das questões que envolvem a 
produção social das diferenças nas sociedades modernas, considerando a sua 
mobilização tanto em pesquisas acadêmicas quanto no ensino escolar. 

Carga Horária: 68 h/a  -  teórico/prática 
Periodicidade: semestral 
Departamentalização:  Departamento de Ciências Sociais 
Vagas: 40 
 
 
Disciplina: Teorias Bioculturais (optativa) 
Ementa: A disciplina pretende oferecer aos alunos a possibilidade de 

discutir as mais importantes correntes das teorias bioculturais e seus diálogos com 
as diferentes correntes da antropologia biológica e sociocultural. 

Objetivo(s): Oferecer aos alunos de ciências sociais a oportunidade de 
contato com os debates contemporâneos sobre evolução que contemplam a vida em 
sociedade e a cultura. A disciplina visa apresentar abordagens teóricas que tratam 
tanto da história humana quanto da evolução como fatores igualmente importantes 
na trajetória humana, mesmo quando avaliam diferentes possibilidades e pesos na 
participação da herança genética e do aprendizado social nesse processo. 

Carga Horária: 68 h/a – teórica 
Periodicidade: semestral 
Departamentalização: Departamento de Ciências Sociais                .../ 
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Disciplina: Evolução Humana – Diálogos entre a Biologia e a 

Antropologia (optativa) 
Ementa: A disciplina visa oferecer uma introdução às teorias e 

hipóteses que remetem às grandes classificações dos antepassados humanos a 
partir das teorias consolidadas e dos debates contemporâneos sobre aspectos 
centrais da evolução humana para os quais convergem tanto a herança de 
caracteres quanto a vida social e a cultural. 

Objetivo(s): Essa disciplina optativa visa suprir a carência verificada 
no Brasil em relação a disciplinas dedicadas ao tema “Evolução Humana”, 
particularmente nos cursos de ciências sociais. Para isso, apresentará abordagens 
consolidadas sobre o tema, resultados de pesquisa minuciosa e atualizada, no 
formato de aulas expositivas e seminários. 

Carga Horária:  68 h/a -  teórica 
Periodicidade:  semestral 
Departamentalização: Departamento de Ciências Sociais 
 
 
Disciplina: O pensamento de Bruno Latour: Leituras e reflexões 

(optativa) 
Ementa: Oferecer aos estudantes a oportunidade de realização de 

leituras dirigidas de algumas das obras mais influentes de Bruno Latour, um dos 
intelectuais que tem provocado os maiores impactos na antropologia e na sociologia 
contemporâneas. 

Objetivo(s): Realizar leituras, seminários e discussões sobre os textos 
de Bruno Latour que exercem maior impacto sobre questões teóricas e de pesquisa 
sobre a antropologia e a sociologia contemporâneas. 

Carga Horária: 68 h/a -  teórica 
Periodicidade:  semestral 
Departamentalização: Departamento de Ciências Sociais 
 
 
Disciplina: Políticas Públicas (optativa) 
Ementa: A análise de políticas públicas, e seus problemas. As 

mudanças na legislação e nas instituições de políticas públicas no Brasil. Políticas: 
conceitos e evolução no Brasil. Estudos das novas responsabilidades e novas 
posturas que os entes federados vêm assumindo quanto às políticas públicas. 
Estudo das experiências inovadoras que criam novas esferas públicas de 
negociação e de participação popular. Articulações e implementação nas dimensões 
locais e globais e os alcances e limites dos governos municipais. Controle e 
Avaliação das Políticas Públicas. 

 
 

.../ 
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Objetivo(s): Analisar o processo de implementação das políticas 

públicas no Brasil em consonância com a bibliografia especializada sobre o tema. 
Problematizar até que ponto a devolução da política social a níveis mais específicos 
de governo no Brasil potencializa o processo democrático ou coloca requisitos que 
são profundamente afetados pelos respectivos contextos regionais/locais, 
profundamente heterogêneos e marcados pelo legado institucional da incorporação 
social seletiva e da persistência de altos níveis de desigualdade. 

Carga Horária:  68 h/a -  teórica 
Periodicidade:  semestral 
Departamentalização: Departamento de Ciências Sociais 
 
 
Disciplina: Introdução a Libras – Língua Brasileira de Sinais 

(optativa)  -  Bacharelado 
Ementa: Noções básicas de Libras com vistas a uma comunicação 

funcional entre ouvintes e surdos no âmbito escolar do ensino de Ciências Sociais. 
Objetivo(s): Instrumentalizar os alunos para o estabelecimento de uma 

comunicação funcional com pessoas surdas; favorecer a inclusão da pessoa surda 
no contexto escolar; expandir o uso da Libras, legitimando-a como a segunda língua 
oficial do Brasil. 

Carga Horária: 68 h/a -  teórica 
Periodicidade: semestral 
Departamentalização: Departamento de Língua Portuguesa 

 

 

 

3) Alterações na seriação das seguintes disciplinas:  

- Economia, da 2ª série para a 1ª série,no 1º semestre; 
- Etnografia e Etnologia, da 3ª série para a 2ª série, no 1º semestre; 
- Estatística, da 2ª série para a 1ª série, no 2º semestre; 
- Pensamento Social Brasileiro II, da 3ª série para a 2ª série, no 2º 

semestre. 
 
 
 
 
 
 
 

.../ 
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Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 

 

  DÊ-SE CIÊNCIA. 
  CUMPRA-SE. 

 
 

Maringá, 21 de outubro de 2014. 

 

 

Profa. Dra. Nerli Nonato Ribeiro Mori 

Diretora 

 

ADVERTÊNCIA: 
O prazo recursal termina em 
04/11/2014. (Art. 95 - § 1o do 
Regimento Geral da UEM) 


