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Código Disciplina Período Créditos CH

CSO04679 ANTROPOLOGIA l 1 4 60

Dos viajantes, missionários e naturalistas às primeiras formulações teóricas: evolucionismo, Dos viajantes, missionários e naturalistas às primeiras formulações teóricas: evolucionismo, 
difusionismo, historicismo. Estudo historicizado da Escola Histórico- cultural por meio de 
Dos viajantes, missionários e naturalistas às primeiras formulações teóricas: evolucionismo, 
difusionismo, historicismo. Estudo historicizado da Escola Histórico- cultural por meio de 
etnografias que permitam discutir as metodologias e os temas privilegiados por esta escola.

Dos viajantes, missionários e naturalistas às primeiras formulações teóricas: evolucionismo, 
difusionismo, historicismo. Estudo historicizado da Escola Histórico- cultural por meio de 
etnografias que permitam discutir as metodologias e os temas privilegiados por esta escola.

CSO04679 ANTROPOLOGIA l 1 4 60

Dos viajantes, missionários e naturalistas às primeiras formulações teóricas: evolucionismo, Dos viajantes, missionários e naturalistas às primeiras formulações teóricas: evolucionismo, 
difusionismo, historicismo. Estudo historicizado da Escola Histórico- cultural por meio de 
Dos viajantes, missionários e naturalistas às primeiras formulações teóricas: evolucionismo, 
difusionismo, historicismo. Estudo historicizado da Escola Histórico- cultural por meio de 
etnografias que permitam discutir as metodologias e os temas privilegiados por esta escola.

Dos viajantes, missionários e naturalistas às primeiras formulações teóricas: evolucionismo, 
difusionismo, historicismo. Estudo historicizado da Escola Histórico- cultural por meio de 
etnografias que permitam discutir as metodologias e os temas privilegiados por esta escola.

CSO04679 ANTROPOLOGIA l 1 4 60

Dos viajantes, missionários e naturalistas às primeiras formulações teóricas: evolucionismo, Dos viajantes, missionários e naturalistas às primeiras formulações teóricas: evolucionismo, 
difusionismo, historicismo. Estudo historicizado da Escola Histórico- cultural por meio de 
Dos viajantes, missionários e naturalistas às primeiras formulações teóricas: evolucionismo, 
difusionismo, historicismo. Estudo historicizado da Escola Histórico- cultural por meio de 
etnografias que permitam discutir as metodologias e os temas privilegiados por esta escola.

Dos viajantes, missionários e naturalistas às primeiras formulações teóricas: evolucionismo, 
difusionismo, historicismo. Estudo historicizado da Escola Histórico- cultural por meio de 
etnografias que permitam discutir as metodologias e os temas privilegiados por esta escola.

CSO04679 ANTROPOLOGIA l 1 4 60

Dos viajantes, missionários e naturalistas às primeiras formulações teóricas: evolucionismo, Dos viajantes, missionários e naturalistas às primeiras formulações teóricas: evolucionismo, 
difusionismo, historicismo. Estudo historicizado da Escola Histórico- cultural por meio de 
Dos viajantes, missionários e naturalistas às primeiras formulações teóricas: evolucionismo, 
difusionismo, historicismo. Estudo historicizado da Escola Histórico- cultural por meio de 
etnografias que permitam discutir as metodologias e os temas privilegiados por esta escola.

Dos viajantes, missionários e naturalistas às primeiras formulações teóricas: evolucionismo, 
difusionismo, historicismo. Estudo historicizado da Escola Histórico- cultural por meio de 
etnografias que permitam discutir as metodologias e os temas privilegiados por esta escola.

CSO04679 ANTROPOLOGIA l 1 4 60

Dos viajantes, missionários e naturalistas às primeiras formulações teóricas: evolucionismo, Dos viajantes, missionários e naturalistas às primeiras formulações teóricas: evolucionismo, 
difusionismo, historicismo. Estudo historicizado da Escola Histórico- cultural por meio de 
Dos viajantes, missionários e naturalistas às primeiras formulações teóricas: evolucionismo, 
difusionismo, historicismo. Estudo historicizado da Escola Histórico- cultural por meio de 
etnografias que permitam discutir as metodologias e os temas privilegiados por esta escola.

Dos viajantes, missionários e naturalistas às primeiras formulações teóricas: evolucionismo, 
difusionismo, historicismo. Estudo historicizado da Escola Histórico- cultural por meio de 
etnografias que permitam discutir as metodologias e os temas privilegiados por esta escola.

CSO04679 ANTROPOLOGIA l 1 4 60

Dos viajantes, missionários e naturalistas às primeiras formulações teóricas: evolucionismo, Dos viajantes, missionários e naturalistas às primeiras formulações teóricas: evolucionismo, 
difusionismo, historicismo. Estudo historicizado da Escola Histórico- cultural por meio de 
Dos viajantes, missionários e naturalistas às primeiras formulações teóricas: evolucionismo, 
difusionismo, historicismo. Estudo historicizado da Escola Histórico- cultural por meio de 
etnografias que permitam discutir as metodologias e os temas privilegiados por esta escola.

Dos viajantes, missionários e naturalistas às primeiras formulações teóricas: evolucionismo, 
difusionismo, historicismo. Estudo historicizado da Escola Histórico- cultural por meio de 
etnografias que permitam discutir as metodologias e os temas privilegiados por esta escola.

HIS04690 FORMAÇÃO DO MUNDO CONTEMPORÂNEO 1 4 60

A passagem do Feudalismo para o Capitalismo. O século XIX: desenvolvimento do capitalismo A passagem do Feudalismo para o Capitalismo. O século XIX: desenvolvimento do capitalismo 
e cientificidade. O imperalismo no mundo. O Brasil na ordem mundial.

Página: 1



16:14Hora:

11.02.01.99.53 Ementas Disciplinas por Versão (Modelo UFES)

Universidade Federal do Espírito Santo Data: 04/10/2016

Versão Curso: 2006 - 762  - Ciências Sociais - Licenciatura - Noturno

HIS04690 FORMAÇÃO DO MUNDO CONTEMPORÂNEO 1 4 60

A passagem do Feudalismo para o Capitalismo. O século XIX: desenvolvimento do capitalismo A passagem do Feudalismo para o Capitalismo. O século XIX: desenvolvimento do capitalismo 
e cientificidade. O imperalismo no mundo. O Brasil na ordem mundial.

HIS04690 FORMAÇÃO DO MUNDO CONTEMPORÂNEO 1 4 60

A passagem do Feudalismo para o Capitalismo. O século XIX: desenvolvimento do capitalismo A passagem do Feudalismo para o Capitalismo. O século XIX: desenvolvimento do capitalismo 
e cientificidade. O imperalismo no mundo. O Brasil na ordem mundial.

HIS04690 FORMAÇÃO DO MUNDO CONTEMPORÂNEO 1 4 60

A passagem do Feudalismo para o Capitalismo. O século XIX: desenvolvimento do capitalismo A passagem do Feudalismo para o Capitalismo. O século XIX: desenvolvimento do capitalismo 
e cientificidade. O imperalismo no mundo. O Brasil na ordem mundial.

HIS04690 FORMAÇÃO DO MUNDO CONTEMPORÂNEO 1 4 60

A passagem do Feudalismo para o Capitalismo. O século XIX: desenvolvimento do capitalismo A passagem do Feudalismo para o Capitalismo. O século XIX: desenvolvimento do capitalismo 
e cientificidade. O imperalismo no mundo. O Brasil na ordem mundial.

HIS04690 FORMAÇÃO DO MUNDO CONTEMPORÂNEO 1 4 60

A passagem do Feudalismo para o Capitalismo. O século XIX: desenvolvimento do capitalismo A passagem do Feudalismo para o Capitalismo. O século XIX: desenvolvimento do capitalismo 
e cientificidade. O imperalismo no mundo. O Brasil na ordem mundial.

FIL00428 INTRODUCAO A FILOSOFIA 1 4 60

Aproximação à filosofia.  Introdução às correntes filosóficas contemporâneas.  Noções gerais Aproximação à filosofia.  Introdução às correntes filosóficas contemporâneas.  Noções gerais 
de gnosiologia.  A tecnologia e suas implicações filosóficas.  Noções gerais de Antropologia 
Aproximação à filosofia.  Introdução às correntes filosóficas contemporâneas.  Noções gerais 
de gnosiologia.  A tecnologia e suas implicações filosóficas.  Noções gerais de Antropologia 
filosófica, ética e estética.  A filosofia no Brasil.

FIL00428 INTRODUCAO A FILOSOFIA 1 4 60

Aproximação à filosofia.  Introdução às correntes filosóficas contemporâneas.  Noções gerais Aproximação à filosofia.  Introdução às correntes filosóficas contemporâneas.  Noções gerais 
de gnosiologia.  A tecnologia e suas implicações filosóficas.  Noções gerais de Antropologia 
Aproximação à filosofia.  Introdução às correntes filosóficas contemporâneas.  Noções gerais 
de gnosiologia.  A tecnologia e suas implicações filosóficas.  Noções gerais de Antropologia 
filosófica, ética e estética.  A filosofia no Brasil.

FIL00428 INTRODUCAO A FILOSOFIA 1 4 60

Aproximação à filosofia.  Introdução às correntes filosóficas contemporâneas.  Noções gerais Aproximação à filosofia.  Introdução às correntes filosóficas contemporâneas.  Noções gerais 
de gnosiologia.  A tecnologia e suas implicações filosóficas.  Noções gerais de Antropologia 
Aproximação à filosofia.  Introdução às correntes filosóficas contemporâneas.  Noções gerais 
de gnosiologia.  A tecnologia e suas implicações filosóficas.  Noções gerais de Antropologia 
filosófica, ética e estética.  A filosofia no Brasil.

FIL00428 INTRODUCAO A FILOSOFIA 1 4 60

Aproximação à filosofia.  Introdução às correntes filosóficas contemporâneas.  Noções gerais Aproximação à filosofia.  Introdução às correntes filosóficas contemporâneas.  Noções gerais 
de gnosiologia.  A tecnologia e suas implicações filosóficas.  Noções gerais de Antropologia 
Aproximação à filosofia.  Introdução às correntes filosóficas contemporâneas.  Noções gerais 
de gnosiologia.  A tecnologia e suas implicações filosóficas.  Noções gerais de Antropologia 
filosófica, ética e estética.  A filosofia no Brasil.

FIL00428 INTRODUCAO A FILOSOFIA 1 4 60

Aproximação à filosofia.  Introdução às correntes filosóficas contemporâneas.  Noções gerais Aproximação à filosofia.  Introdução às correntes filosóficas contemporâneas.  Noções gerais 
de gnosiologia.  A tecnologia e suas implicações filosóficas.  Noções gerais de Antropologia 
Aproximação à filosofia.  Introdução às correntes filosóficas contemporâneas.  Noções gerais 
de gnosiologia.  A tecnologia e suas implicações filosóficas.  Noções gerais de Antropologia 
filosófica, ética e estética.  A filosofia no Brasil.

FIL00428 INTRODUCAO A FILOSOFIA 1 4 60

Aproximação à filosofia.  Introdução às correntes filosóficas contemporâneas.  Noções gerais Aproximação à filosofia.  Introdução às correntes filosóficas contemporâneas.  Noções gerais 
de gnosiologia.  A tecnologia e suas implicações filosóficas.  Noções gerais de Antropologia 
Aproximação à filosofia.  Introdução às correntes filosóficas contemporâneas.  Noções gerais 
de gnosiologia.  A tecnologia e suas implicações filosóficas.  Noções gerais de Antropologia 
filosófica, ética e estética.  A filosofia no Brasil.
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CSO04687 METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 1 3 60

Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa 
bibliográfica: procedimentos de leitura e de organização do material bibliográfico. Estrutura do 
Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa 
bibliográfica: procedimentos de leitura e de organização do material bibliográfico. Estrutura do 
trabalho científico. Normalização do trabalho científico. Tipos de comunicação científica: resumo 

Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa 
bibliográfica: procedimentos de leitura e de organização do material bibliográfico. Estrutura do 
trabalho científico. Normalização do trabalho científico. Tipos de comunicação científica: resumo 
resenha, seminário, workshop, artigo, monografia, dissertação, relatório etc. (Pré-requisito: não 

Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa 
bibliográfica: procedimentos de leitura e de organização do material bibliográfico. Estrutura do 
trabalho científico. Normalização do trabalho científico. Tipos de comunicação científica: resumo 
resenha, seminário, workshop, artigo, monografia, dissertação, relatório etc. (Pré-requisito: não 
há).   

Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa 
bibliográfica: procedimentos de leitura e de organização do material bibliográfico. Estrutura do 
trabalho científico. Normalização do trabalho científico. Tipos de comunicação científica: resumo 
resenha, seminário, workshop, artigo, monografia, dissertação, relatório etc. (Pré-requisito: não 
há).   
 

Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa 
bibliográfica: procedimentos de leitura e de organização do material bibliográfico. Estrutura do 
trabalho científico. Normalização do trabalho científico. Tipos de comunicação científica: resumo 
resenha, seminário, workshop, artigo, monografia, dissertação, relatório etc. (Pré-requisito: não 
há).   
 
 

Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa 
bibliográfica: procedimentos de leitura e de organização do material bibliográfico. Estrutura do 
trabalho científico. Normalização do trabalho científico. Tipos de comunicação científica: resumo 
resenha, seminário, workshop, artigo, monografia, dissertação, relatório etc. (Pré-requisito: não 
há).   
 
 

CSO04687 METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 1 3 60

Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa 
bibliográfica: procedimentos de leitura e de organização do material bibliográfico. Estrutura do 
Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa 
bibliográfica: procedimentos de leitura e de organização do material bibliográfico. Estrutura do 
trabalho científico. Normalização do trabalho científico. Tipos de comunicação científica: resumo 

Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa 
bibliográfica: procedimentos de leitura e de organização do material bibliográfico. Estrutura do 
trabalho científico. Normalização do trabalho científico. Tipos de comunicação científica: resumo 
resenha, seminário, workshop, artigo, monografia, dissertação, relatório etc. (Pré-requisito: não 

Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa 
bibliográfica: procedimentos de leitura e de organização do material bibliográfico. Estrutura do 
trabalho científico. Normalização do trabalho científico. Tipos de comunicação científica: resumo 
resenha, seminário, workshop, artigo, monografia, dissertação, relatório etc. (Pré-requisito: não 
há).   

Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa 
bibliográfica: procedimentos de leitura e de organização do material bibliográfico. Estrutura do 
trabalho científico. Normalização do trabalho científico. Tipos de comunicação científica: resumo 
resenha, seminário, workshop, artigo, monografia, dissertação, relatório etc. (Pré-requisito: não 
há).   
 

Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa 
bibliográfica: procedimentos de leitura e de organização do material bibliográfico. Estrutura do 
trabalho científico. Normalização do trabalho científico. Tipos de comunicação científica: resumo 
resenha, seminário, workshop, artigo, monografia, dissertação, relatório etc. (Pré-requisito: não 
há).   
 
 

Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa 
bibliográfica: procedimentos de leitura e de organização do material bibliográfico. Estrutura do 
trabalho científico. Normalização do trabalho científico. Tipos de comunicação científica: resumo 
resenha, seminário, workshop, artigo, monografia, dissertação, relatório etc. (Pré-requisito: não 
há).   
 
 

CSO04687 METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 1 3 60

Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa 
bibliográfica: procedimentos de leitura e de organização do material bibliográfico. Estrutura do 
Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa 
bibliográfica: procedimentos de leitura e de organização do material bibliográfico. Estrutura do 
trabalho científico. Normalização do trabalho científico. Tipos de comunicação científica: resumo 

Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa 
bibliográfica: procedimentos de leitura e de organização do material bibliográfico. Estrutura do 
trabalho científico. Normalização do trabalho científico. Tipos de comunicação científica: resumo 
resenha, seminário, workshop, artigo, monografia, dissertação, relatório etc. (Pré-requisito: não 

Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa 
bibliográfica: procedimentos de leitura e de organização do material bibliográfico. Estrutura do 
trabalho científico. Normalização do trabalho científico. Tipos de comunicação científica: resumo 
resenha, seminário, workshop, artigo, monografia, dissertação, relatório etc. (Pré-requisito: não 
há).   

Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa 
bibliográfica: procedimentos de leitura e de organização do material bibliográfico. Estrutura do 
trabalho científico. Normalização do trabalho científico. Tipos de comunicação científica: resumo 
resenha, seminário, workshop, artigo, monografia, dissertação, relatório etc. (Pré-requisito: não 
há).   
 

Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa 
bibliográfica: procedimentos de leitura e de organização do material bibliográfico. Estrutura do 
trabalho científico. Normalização do trabalho científico. Tipos de comunicação científica: resumo 
resenha, seminário, workshop, artigo, monografia, dissertação, relatório etc. (Pré-requisito: não 
há).   
 
 

Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa 
bibliográfica: procedimentos de leitura e de organização do material bibliográfico. Estrutura do 
trabalho científico. Normalização do trabalho científico. Tipos de comunicação científica: resumo 
resenha, seminário, workshop, artigo, monografia, dissertação, relatório etc. (Pré-requisito: não 
há).   
 
 

CSO04687 METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 1 3 60

Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa 
bibliográfica: procedimentos de leitura e de organização do material bibliográfico. Estrutura do 
Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa 
bibliográfica: procedimentos de leitura e de organização do material bibliográfico. Estrutura do 
trabalho científico. Normalização do trabalho científico. Tipos de comunicação científica: resumo 

Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa 
bibliográfica: procedimentos de leitura e de organização do material bibliográfico. Estrutura do 
trabalho científico. Normalização do trabalho científico. Tipos de comunicação científica: resumo 
resenha, seminário, workshop, artigo, monografia, dissertação, relatório etc. (Pré-requisito: não 

Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa 
bibliográfica: procedimentos de leitura e de organização do material bibliográfico. Estrutura do 
trabalho científico. Normalização do trabalho científico. Tipos de comunicação científica: resumo 
resenha, seminário, workshop, artigo, monografia, dissertação, relatório etc. (Pré-requisito: não 
há).   

Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa 
bibliográfica: procedimentos de leitura e de organização do material bibliográfico. Estrutura do 
trabalho científico. Normalização do trabalho científico. Tipos de comunicação científica: resumo 
resenha, seminário, workshop, artigo, monografia, dissertação, relatório etc. (Pré-requisito: não 
há).   
 

Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa 
bibliográfica: procedimentos de leitura e de organização do material bibliográfico. Estrutura do 
trabalho científico. Normalização do trabalho científico. Tipos de comunicação científica: resumo 
resenha, seminário, workshop, artigo, monografia, dissertação, relatório etc. (Pré-requisito: não 
há).   
 
 

Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa 
bibliográfica: procedimentos de leitura e de organização do material bibliográfico. Estrutura do 
trabalho científico. Normalização do trabalho científico. Tipos de comunicação científica: resumo 
resenha, seminário, workshop, artigo, monografia, dissertação, relatório etc. (Pré-requisito: não 
há).   
 
 

CSO04687 METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 1 3 60

Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa 
bibliográfica: procedimentos de leitura e de organização do material bibliográfico. Estrutura do 
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trabalho científico. Normalização do trabalho científico. Tipos de comunicação científica: resumo trabalho científico. Normalização do trabalho científico. Tipos de comunicação científica: resumo 
resenha, seminário, workshop, artigo, monografia, dissertação, relatório etc. (Pré-requisito: não 
trabalho científico. Normalização do trabalho científico. Tipos de comunicação científica: resumo 
resenha, seminário, workshop, artigo, monografia, dissertação, relatório etc. (Pré-requisito: não 
há).   

trabalho científico. Normalização do trabalho científico. Tipos de comunicação científica: resumo 
resenha, seminário, workshop, artigo, monografia, dissertação, relatório etc. (Pré-requisito: não 
há).   
 

trabalho científico. Normalização do trabalho científico. Tipos de comunicação científica: resumo 
resenha, seminário, workshop, artigo, monografia, dissertação, relatório etc. (Pré-requisito: não 
há).   
 
 

trabalho científico. Normalização do trabalho científico. Tipos de comunicação científica: resumo 
resenha, seminário, workshop, artigo, monografia, dissertação, relatório etc. (Pré-requisito: não 
há).   
 
 

CSO04687 METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 1 3 60

Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa 
bibliográfica: procedimentos de leitura e de organização do material bibliográfico. Estrutura do 
Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa 
bibliográfica: procedimentos de leitura e de organização do material bibliográfico. Estrutura do 
trabalho científico. Normalização do trabalho científico. Tipos de comunicação científica: resumo 

Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa 
bibliográfica: procedimentos de leitura e de organização do material bibliográfico. Estrutura do 
trabalho científico. Normalização do trabalho científico. Tipos de comunicação científica: resumo 
resenha, seminário, workshop, artigo, monografia, dissertação, relatório etc. (Pré-requisito: não 

Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa 
bibliográfica: procedimentos de leitura e de organização do material bibliográfico. Estrutura do 
trabalho científico. Normalização do trabalho científico. Tipos de comunicação científica: resumo 
resenha, seminário, workshop, artigo, monografia, dissertação, relatório etc. (Pré-requisito: não 
há).   

Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa 
bibliográfica: procedimentos de leitura e de organização do material bibliográfico. Estrutura do 
trabalho científico. Normalização do trabalho científico. Tipos de comunicação científica: resumo 
resenha, seminário, workshop, artigo, monografia, dissertação, relatório etc. (Pré-requisito: não 
há).   
 

Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa 
bibliográfica: procedimentos de leitura e de organização do material bibliográfico. Estrutura do 
trabalho científico. Normalização do trabalho científico. Tipos de comunicação científica: resumo 
resenha, seminário, workshop, artigo, monografia, dissertação, relatório etc. (Pré-requisito: não 
há).   
 
 

Trabalho Científico - Procedimentos para leitura e produção do texto científico. A pesquisa 
bibliográfica: procedimentos de leitura e de organização do material bibliográfico. Estrutura do 
trabalho científico. Normalização do trabalho científico. Tipos de comunicação científica: resumo 
resenha, seminário, workshop, artigo, monografia, dissertação, relatório etc. (Pré-requisito: não 
há).   
 
 

CSO04676 Sociologia I 1 4 60

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua  Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 
 

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 
 
 

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 
 
 
 

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 
 
 
 
 

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 
 
 
 
 

CSO04676 Sociologia I 1 4 60

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua  Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 
 

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 
 
 

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 
 
 
 

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 
 
 
 
 

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).
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 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua  Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 
 

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 
 
 

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 
 
 
 

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 
 
 
 
 

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 
 
 
 
 

CSO04676 Sociologia I 1 4 60

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua  Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 
 

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 
 
 

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 
 
 
 

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 
 
 
 
 

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 
 
 
 
 

CSO04676 Sociologia I 1 4 60

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua  Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 
 

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 
 
 

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 
 
 
 

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 
 
 
 
 

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 
 
 
 
 

CSO04676 Sociologia I 1 4 60

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua  Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).

 

 Positivismo, Evolucionismo, Organicismo. A formulação do método sociológico e sua 
aplicação na obra de Émile Durkheim. A sociologia funcionalista: Parsons, Merton. (Pré-
requisito: Não há).
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CSO04680 ANTROPOLOGIA II 2 4 60

  Estudo historicizado da Escola Britânica, com ênfase no funcionalismo e Estrutural-  Estudo historicizado da Escola Britânica, com ênfase no funcionalismo e Estrutural-
funcionalismo, por meio de leituras que permitam 
  Estudo historicizado da Escola Britânica, com ênfase no funcionalismo e Estrutural-
funcionalismo, por meio de leituras que permitam 
 discutir as metodologias e temas privilegiados por esta escola.

  Estudo historicizado da Escola Britânica, com ênfase no funcionalismo e Estrutural-
funcionalismo, por meio de leituras que permitam 
 discutir as metodologias e temas privilegiados por esta escola.
 

  Estudo historicizado da Escola Britânica, com ênfase no funcionalismo e Estrutural-
funcionalismo, por meio de leituras que permitam 
 discutir as metodologias e temas privilegiados por esta escola.
 
 

  Estudo historicizado da Escola Britânica, com ênfase no funcionalismo e Estrutural-
funcionalismo, por meio de leituras que permitam 
 discutir as metodologias e temas privilegiados por esta escola.
 
 

CSO04680 ANTROPOLOGIA II 2 4 60

  Estudo historicizado da Escola Britânica, com ênfase no funcionalismo e Estrutural-  Estudo historicizado da Escola Britânica, com ênfase no funcionalismo e Estrutural-
funcionalismo, por meio de leituras que permitam 
  Estudo historicizado da Escola Britânica, com ênfase no funcionalismo e Estrutural-
funcionalismo, por meio de leituras que permitam 
 discutir as metodologias e temas privilegiados por esta escola.

  Estudo historicizado da Escola Britânica, com ênfase no funcionalismo e Estrutural-
funcionalismo, por meio de leituras que permitam 
 discutir as metodologias e temas privilegiados por esta escola.
 

  Estudo historicizado da Escola Britânica, com ênfase no funcionalismo e Estrutural-
funcionalismo, por meio de leituras que permitam 
 discutir as metodologias e temas privilegiados por esta escola.
 
 

  Estudo historicizado da Escola Britânica, com ênfase no funcionalismo e Estrutural-
funcionalismo, por meio de leituras que permitam 
 discutir as metodologias e temas privilegiados por esta escola.
 
 

CSO04680 ANTROPOLOGIA II 2 4 60

  Estudo historicizado da Escola Britânica, com ênfase no funcionalismo e Estrutural-  Estudo historicizado da Escola Britânica, com ênfase no funcionalismo e Estrutural-
funcionalismo, por meio de leituras que permitam 
  Estudo historicizado da Escola Britânica, com ênfase no funcionalismo e Estrutural-
funcionalismo, por meio de leituras que permitam 
 discutir as metodologias e temas privilegiados por esta escola.

  Estudo historicizado da Escola Britânica, com ênfase no funcionalismo e Estrutural-
funcionalismo, por meio de leituras que permitam 
 discutir as metodologias e temas privilegiados por esta escola.
 

  Estudo historicizado da Escola Britânica, com ênfase no funcionalismo e Estrutural-
funcionalismo, por meio de leituras que permitam 
 discutir as metodologias e temas privilegiados por esta escola.
 
 

  Estudo historicizado da Escola Britânica, com ênfase no funcionalismo e Estrutural-
funcionalismo, por meio de leituras que permitam 
 discutir as metodologias e temas privilegiados por esta escola.
 
 

CSO04680 ANTROPOLOGIA II 2 4 60

  Estudo historicizado da Escola Britânica, com ênfase no funcionalismo e Estrutural-  Estudo historicizado da Escola Britânica, com ênfase no funcionalismo e Estrutural-
funcionalismo, por meio de leituras que permitam 
  Estudo historicizado da Escola Britânica, com ênfase no funcionalismo e Estrutural-
funcionalismo, por meio de leituras que permitam 
 discutir as metodologias e temas privilegiados por esta escola.

  Estudo historicizado da Escola Britânica, com ênfase no funcionalismo e Estrutural-
funcionalismo, por meio de leituras que permitam 
 discutir as metodologias e temas privilegiados por esta escola.
 

  Estudo historicizado da Escola Britânica, com ênfase no funcionalismo e Estrutural-
funcionalismo, por meio de leituras que permitam 
 discutir as metodologias e temas privilegiados por esta escola.
 
 

  Estudo historicizado da Escola Britânica, com ênfase no funcionalismo e Estrutural-
funcionalismo, por meio de leituras que permitam 
 discutir as metodologias e temas privilegiados por esta escola.
 
 

CSO04680 ANTROPOLOGIA II 2 4 60

  Estudo historicizado da Escola Britânica, com ênfase no funcionalismo e Estrutural-
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funcionalismo, por meio de leituras que permitam funcionalismo, por meio de leituras que permitam 
 discutir as metodologias e temas privilegiados por esta escola.
funcionalismo, por meio de leituras que permitam 
 discutir as metodologias e temas privilegiados por esta escola.
 

funcionalismo, por meio de leituras que permitam 
 discutir as metodologias e temas privilegiados por esta escola.
 
 

funcionalismo, por meio de leituras que permitam 
 discutir as metodologias e temas privilegiados por esta escola.
 
 

CSO04680 ANTROPOLOGIA II 2 4 60

  Estudo historicizado da Escola Britânica, com ênfase no funcionalismo e Estrutural-  Estudo historicizado da Escola Britânica, com ênfase no funcionalismo e Estrutural-
funcionalismo, por meio de leituras que permitam 
  Estudo historicizado da Escola Britânica, com ênfase no funcionalismo e Estrutural-
funcionalismo, por meio de leituras que permitam 
 discutir as metodologias e temas privilegiados por esta escola.

  Estudo historicizado da Escola Britânica, com ênfase no funcionalismo e Estrutural-
funcionalismo, por meio de leituras que permitam 
 discutir as metodologias e temas privilegiados por esta escola.
 

  Estudo historicizado da Escola Britânica, com ênfase no funcionalismo e Estrutural-
funcionalismo, por meio de leituras que permitam 
 discutir as metodologias e temas privilegiados por esta escola.
 
 

  Estudo historicizado da Escola Britânica, com ênfase no funcionalismo e Estrutural-
funcionalismo, por meio de leituras que permitam 
 discutir as metodologias e temas privilegiados por esta escola.
 
 

CSO02937 FORMACAO SOCIAL E POLITICA DO BRASIL 2 4 60

O modelo econômico primário-exportador, a sociedade civil e o Estado brasileiro até 1930.  A crise do setor agro exportador e a O modelo econômico primário-exportador, a sociedade civil e o Estado brasileiro até 1930.  A crise do setor agro exportador e a 
Revolução de 30.  A industrialização e o Estado Novo.  A sociedade civil e o Estado sob a vigência da democracia populista.  A 
O modelo econômico primário-exportador, a sociedade civil e o Estado brasileiro até 1930.  A crise do setor agro exportador e a 
Revolução de 30.  A industrialização e o Estado Novo.  A sociedade civil e o Estado sob a vigência da democracia populista.  A 
internacionalização da economia, a aceleração do processo de urbanização e as contradições urbanas sob a vigência do regime 
militar pós-64.  A transição democrática.  As perspectivas atuais e futuras da sociedade brasileira.

O modelo econômico primário-exportador, a sociedade civil e o Estado brasileiro até 1930.  A crise do setor agro exportador e a 
Revolução de 30.  A industrialização e o Estado Novo.  A sociedade civil e o Estado sob a vigência da democracia populista.  A 
internacionalização da economia, a aceleração do processo de urbanização e as contradições urbanas sob a vigência do regime 
militar pós-64.  A transição democrática.  As perspectivas atuais e futuras da sociedade brasileira.

CSO02937 FORMACAO SOCIAL E POLITICA DO BRASIL 2 4 60

O modelo econômico primário-exportador, a sociedade civil e o Estado brasileiro até 1930.  A crise do setor agro exportador e a O modelo econômico primário-exportador, a sociedade civil e o Estado brasileiro até 1930.  A crise do setor agro exportador e a 
Revolução de 30.  A industrialização e o Estado Novo.  A sociedade civil e o Estado sob a vigência da democracia populista.  A 
O modelo econômico primário-exportador, a sociedade civil e o Estado brasileiro até 1930.  A crise do setor agro exportador e a 
Revolução de 30.  A industrialização e o Estado Novo.  A sociedade civil e o Estado sob a vigência da democracia populista.  A 
internacionalização da economia, a aceleração do processo de urbanização e as contradições urbanas sob a vigência do regime 
militar pós-64.  A transição democrática.  As perspectivas atuais e futuras da sociedade brasileira.

O modelo econômico primário-exportador, a sociedade civil e o Estado brasileiro até 1930.  A crise do setor agro exportador e a 
Revolução de 30.  A industrialização e o Estado Novo.  A sociedade civil e o Estado sob a vigência da democracia populista.  A 
internacionalização da economia, a aceleração do processo de urbanização e as contradições urbanas sob a vigência do regime 
militar pós-64.  A transição democrática.  As perspectivas atuais e futuras da sociedade brasileira.

CSO02937 FORMACAO SOCIAL E POLITICA DO BRASIL 2 4 60

O modelo econômico primário-exportador, a sociedade civil e o Estado brasileiro até 1930.  A crise do setor agro exportador e a O modelo econômico primário-exportador, a sociedade civil e o Estado brasileiro até 1930.  A crise do setor agro exportador e a 
Revolução de 30.  A industrialização e o Estado Novo.  A sociedade civil e o Estado sob a vigência da democracia populista.  A 
O modelo econômico primário-exportador, a sociedade civil e o Estado brasileiro até 1930.  A crise do setor agro exportador e a 
Revolução de 30.  A industrialização e o Estado Novo.  A sociedade civil e o Estado sob a vigência da democracia populista.  A 
internacionalização da economia, a aceleração do processo de urbanização e as contradições urbanas sob a vigência do regime 
militar pós-64.  A transição democrática.  As perspectivas atuais e futuras da sociedade brasileira.

O modelo econômico primário-exportador, a sociedade civil e o Estado brasileiro até 1930.  A crise do setor agro exportador e a 
Revolução de 30.  A industrialização e o Estado Novo.  A sociedade civil e o Estado sob a vigência da democracia populista.  A 
internacionalização da economia, a aceleração do processo de urbanização e as contradições urbanas sob a vigência do regime 
militar pós-64.  A transição democrática.  As perspectivas atuais e futuras da sociedade brasileira.
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O modelo econômico primário-exportador, a sociedade civil e o Estado brasileiro até 1930.  A crise do setor agro exportador e a O modelo econômico primário-exportador, a sociedade civil e o Estado brasileiro até 1930.  A crise do setor agro exportador e a 
Revolução de 30.  A industrialização e o Estado Novo.  A sociedade civil e o Estado sob a vigência da democracia populista.  A 
O modelo econômico primário-exportador, a sociedade civil e o Estado brasileiro até 1930.  A crise do setor agro exportador e a 
Revolução de 30.  A industrialização e o Estado Novo.  A sociedade civil e o Estado sob a vigência da democracia populista.  A 
internacionalização da economia, a aceleração do processo de urbanização e as contradições urbanas sob a vigência do regime 
militar pós-64.  A transição democrática.  As perspectivas atuais e futuras da sociedade brasileira.

O modelo econômico primário-exportador, a sociedade civil e o Estado brasileiro até 1930.  A crise do setor agro exportador e a 
Revolução de 30.  A industrialização e o Estado Novo.  A sociedade civil e o Estado sob a vigência da democracia populista.  A 
internacionalização da economia, a aceleração do processo de urbanização e as contradições urbanas sob a vigência do regime 
militar pós-64.  A transição democrática.  As perspectivas atuais e futuras da sociedade brasileira.

CSO02937 FORMACAO SOCIAL E POLITICA DO BRASIL 2 4 60

O modelo econômico primário-exportador, a sociedade civil e o Estado brasileiro até 1930.  A crise do setor agro exportador e a O modelo econômico primário-exportador, a sociedade civil e o Estado brasileiro até 1930.  A crise do setor agro exportador e a 
Revolução de 30.  A industrialização e o Estado Novo.  A sociedade civil e o Estado sob a vigência da democracia populista.  A 
O modelo econômico primário-exportador, a sociedade civil e o Estado brasileiro até 1930.  A crise do setor agro exportador e a 
Revolução de 30.  A industrialização e o Estado Novo.  A sociedade civil e o Estado sob a vigência da democracia populista.  A 
internacionalização da economia, a aceleração do processo de urbanização e as contradições urbanas sob a vigência do regime 
militar pós-64.  A transição democrática.  As perspectivas atuais e futuras da sociedade brasileira.

O modelo econômico primário-exportador, a sociedade civil e o Estado brasileiro até 1930.  A crise do setor agro exportador e a 
Revolução de 30.  A industrialização e o Estado Novo.  A sociedade civil e o Estado sob a vigência da democracia populista.  A 
internacionalização da economia, a aceleração do processo de urbanização e as contradições urbanas sob a vigência do regime 
militar pós-64.  A transição democrática.  As perspectivas atuais e futuras da sociedade brasileira.

CSO02937 FORMACAO SOCIAL E POLITICA DO BRASIL 2 4 60

O modelo econômico primário-exportador, a sociedade civil e o Estado brasileiro até 1930.  A crise do setor agro exportador e a O modelo econômico primário-exportador, a sociedade civil e o Estado brasileiro até 1930.  A crise do setor agro exportador e a 
Revolução de 30.  A industrialização e o Estado Novo.  A sociedade civil e o Estado sob a vigência da democracia populista.  A 
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internacionalização da economia, a aceleração do processo de urbanização e as contradições urbanas sob a vigência do regime internacionalização da economia, a aceleração do processo de urbanização e as contradições urbanas sob a vigência do regime 
militar pós-64.  A transição democrática.  As perspectivas atuais e futuras da sociedade brasileira.
internacionalização da economia, a aceleração do processo de urbanização e as contradições urbanas sob a vigência do regime 
militar pós-64.  A transição democrática.  As perspectivas atuais e futuras da sociedade brasileira.

ECO04691 INTRODUÇÃO À ECONOMIA POLÍTICA 2 4 60

    
Noções introdutórias: sistema econômico; contas nacionais; orçamento e dívida pública; moeda e 
  
Noções introdutórias: sistema econômico; contas nacionais; orçamento e dívida pública; moeda e 
sistema financeiro; balanço de pagamentos e dívida externa, emprego, salários e distribuição de 

  
Noções introdutórias: sistema econômico; contas nacionais; orçamento e dívida pública; moeda e 
sistema financeiro; balanço de pagamentos e dívida externa, emprego, salários e distribuição de 
renda. Riqueza, valor e distribuição. Clássicos, Neoclássicos e Marx. 

  
Noções introdutórias: sistema econômico; contas nacionais; orçamento e dívida pública; moeda e 
sistema financeiro; balanço de pagamentos e dívida externa, emprego, salários e distribuição de 
renda. Riqueza, valor e distribuição. Clássicos, Neoclássicos e Marx. 
 

  
Noções introdutórias: sistema econômico; contas nacionais; orçamento e dívida pública; moeda e 
sistema financeiro; balanço de pagamentos e dívida externa, emprego, salários e distribuição de 
renda. Riqueza, valor e distribuição. Clássicos, Neoclássicos e Marx. 
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renda. Riqueza, valor e distribuição. Clássicos, Neoclássicos e Marx. 
 

ECO04691 INTRODUÇÃO À ECONOMIA POLÍTICA 2 4 60

    
Noções introdutórias: sistema econômico; contas nacionais; orçamento e dívida pública; moeda e 
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sistema financeiro; balanço de pagamentos e dívida externa, emprego, salários e distribuição de 
renda. Riqueza, valor e distribuição. Clássicos, Neoclássicos e Marx. 

  
Noções introdutórias: sistema econômico; contas nacionais; orçamento e dívida pública; moeda e 
sistema financeiro; balanço de pagamentos e dívida externa, emprego, salários e distribuição de 
renda. Riqueza, valor e distribuição. Clássicos, Neoclássicos e Marx. 
 

  
Noções introdutórias: sistema econômico; contas nacionais; orçamento e dívida pública; moeda e 
sistema financeiro; balanço de pagamentos e dívida externa, emprego, salários e distribuição de 
renda. Riqueza, valor e distribuição. Clássicos, Neoclássicos e Marx. 
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renda. Riqueza, valor e distribuição. Clássicos, Neoclássicos e Marx. 
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CSO04683 PENSAMENTO POLÍTICO CLÁSSICO 2 4 60

O campo da política: critérios fundamentais. Contribuições do pensamento filosófico ocidental O campo da política: critérios fundamentais. Contribuições do pensamento filosófico ocidental 
moderno ao entendimento da política: temas fundamentais e obras clássicas.

CSO04683 PENSAMENTO POLÍTICO CLÁSSICO 2 4 60

O campo da política: critérios fundamentais. Contribuições do pensamento filosófico ocidental O campo da política: critérios fundamentais. Contribuições do pensamento filosófico ocidental 
moderno ao entendimento da política: temas fundamentais e obras clássicas.

CSO04683 PENSAMENTO POLÍTICO CLÁSSICO 2 4 60

O campo da política: critérios fundamentais. Contribuições do pensamento filosófico ocidental O campo da política: critérios fundamentais. Contribuições do pensamento filosófico ocidental 
moderno ao entendimento da política: temas fundamentais e obras clássicas.

CSO04683 PENSAMENTO POLÍTICO CLÁSSICO 2 4 60

O campo da política: critérios fundamentais. Contribuições do pensamento filosófico ocidental O campo da política: critérios fundamentais. Contribuições do pensamento filosófico ocidental 
moderno ao entendimento da política: temas fundamentais e obras clássicas.

CSO04683 PENSAMENTO POLÍTICO CLÁSSICO 2 4 60

O campo da política: critérios fundamentais. Contribuições do pensamento filosófico ocidental O campo da política: critérios fundamentais. Contribuições do pensamento filosófico ocidental 
moderno ao entendimento da política: temas fundamentais e obras clássicas.

CSO04683 PENSAMENTO POLÍTICO CLÁSSICO 2 4 60

O campo da política: critérios fundamentais. Contribuições do pensamento filosófico ocidental O campo da política: critérios fundamentais. Contribuições do pensamento filosófico ocidental 
moderno ao entendimento da política: temas fundamentais e obras clássicas.

CSO04677 Sociologia II 2 4 60

A crítica do socialismo utópico, da Economia Política e do idealismo filosófico na obra de Karl A crítica do socialismo utópico, da Economia Política e do idealismo filosófico na obra de Karl 
Marx e Friedrich Engels. O método dialético na análise das relações sociais capitalistas. A 
A crítica do socialismo utópico, da Economia Política e do idealismo filosófico na obra de Karl 
Marx e Friedrich Engels. O método dialético na análise das relações sociais capitalistas. A 
crítica da ideologia. Autores neomarxistas. A teoria crítica da Escola de Frankfurt.  

A crítica do socialismo utópico, da Economia Política e do idealismo filosófico na obra de Karl 
Marx e Friedrich Engels. O método dialético na análise das relações sociais capitalistas. A 
crítica da ideologia. Autores neomarxistas. A teoria crítica da Escola de Frankfurt.  
 

A crítica do socialismo utópico, da Economia Política e do idealismo filosófico na obra de Karl 
Marx e Friedrich Engels. O método dialético na análise das relações sociais capitalistas. A 
crítica da ideologia. Autores neomarxistas. A teoria crítica da Escola de Frankfurt.  
 
 

A crítica do socialismo utópico, da Economia Política e do idealismo filosófico na obra de Karl 
Marx e Friedrich Engels. O método dialético na análise das relações sociais capitalistas. A 
crítica da ideologia. Autores neomarxistas. A teoria crítica da Escola de Frankfurt.  
 
 

CSO04677 Sociologia II 2 4 60

A crítica do socialismo utópico, da Economia Política e do idealismo filosófico na obra de Karl A crítica do socialismo utópico, da Economia Política e do idealismo filosófico na obra de Karl 
Marx e Friedrich Engels. O método dialético na análise das relações sociais capitalistas. A 
A crítica do socialismo utópico, da Economia Política e do idealismo filosófico na obra de Karl 
Marx e Friedrich Engels. O método dialético na análise das relações sociais capitalistas. A 
crítica da ideologia. Autores neomarxistas. A teoria crítica da Escola de Frankfurt.  

A crítica do socialismo utópico, da Economia Política e do idealismo filosófico na obra de Karl 
Marx e Friedrich Engels. O método dialético na análise das relações sociais capitalistas. A 
crítica da ideologia. Autores neomarxistas. A teoria crítica da Escola de Frankfurt.  
 

A crítica do socialismo utópico, da Economia Política e do idealismo filosófico na obra de Karl 
Marx e Friedrich Engels. O método dialético na análise das relações sociais capitalistas. A 
crítica da ideologia. Autores neomarxistas. A teoria crítica da Escola de Frankfurt.  
 
 

A crítica do socialismo utópico, da Economia Política e do idealismo filosófico na obra de Karl 
Marx e Friedrich Engels. O método dialético na análise das relações sociais capitalistas. A 
crítica da ideologia. Autores neomarxistas. A teoria crítica da Escola de Frankfurt.  
 
 

CSO04677 Sociologia II 2 4 60

A crítica do socialismo utópico, da Economia Política e do idealismo filosófico na obra de Karl A crítica do socialismo utópico, da Economia Política e do idealismo filosófico na obra de Karl 
Marx e Friedrich Engels. O método dialético na análise das relações sociais capitalistas. A 
A crítica do socialismo utópico, da Economia Política e do idealismo filosófico na obra de Karl 
Marx e Friedrich Engels. O método dialético na análise das relações sociais capitalistas. A 
crítica da ideologia. Autores neomarxistas. A teoria crítica da Escola de Frankfurt.  
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CSO04677 Sociologia II 2 4 60

A crítica do socialismo utópico, da Economia Política e do idealismo filosófico na obra de Karl A crítica do socialismo utópico, da Economia Política e do idealismo filosófico na obra de Karl 
Marx e Friedrich Engels. O método dialético na análise das relações sociais capitalistas. A 
A crítica do socialismo utópico, da Economia Política e do idealismo filosófico na obra de Karl 
Marx e Friedrich Engels. O método dialético na análise das relações sociais capitalistas. A 
crítica da ideologia. Autores neomarxistas. A teoria crítica da Escola de Frankfurt.  

A crítica do socialismo utópico, da Economia Política e do idealismo filosófico na obra de Karl 
Marx e Friedrich Engels. O método dialético na análise das relações sociais capitalistas. A 
crítica da ideologia. Autores neomarxistas. A teoria crítica da Escola de Frankfurt.  
 

A crítica do socialismo utópico, da Economia Política e do idealismo filosófico na obra de Karl 
Marx e Friedrich Engels. O método dialético na análise das relações sociais capitalistas. A 
crítica da ideologia. Autores neomarxistas. A teoria crítica da Escola de Frankfurt.  
 
 

A crítica do socialismo utópico, da Economia Política e do idealismo filosófico na obra de Karl 
Marx e Friedrich Engels. O método dialético na análise das relações sociais capitalistas. A 
crítica da ideologia. Autores neomarxistas. A teoria crítica da Escola de Frankfurt.  
 
 

CSO04677 Sociologia II 2 4 60

A crítica do socialismo utópico, da Economia Política e do idealismo filosófico na obra de Karl A crítica do socialismo utópico, da Economia Política e do idealismo filosófico na obra de Karl 
Marx e Friedrich Engels. O método dialético na análise das relações sociais capitalistas. A 
A crítica do socialismo utópico, da Economia Política e do idealismo filosófico na obra de Karl 
Marx e Friedrich Engels. O método dialético na análise das relações sociais capitalistas. A 
crítica da ideologia. Autores neomarxistas. A teoria crítica da Escola de Frankfurt.  

A crítica do socialismo utópico, da Economia Política e do idealismo filosófico na obra de Karl 
Marx e Friedrich Engels. O método dialético na análise das relações sociais capitalistas. A 
crítica da ideologia. Autores neomarxistas. A teoria crítica da Escola de Frankfurt.  
 

A crítica do socialismo utópico, da Economia Política e do idealismo filosófico na obra de Karl 
Marx e Friedrich Engels. O método dialético na análise das relações sociais capitalistas. A 
crítica da ideologia. Autores neomarxistas. A teoria crítica da Escola de Frankfurt.  
 
 

A crítica do socialismo utópico, da Economia Política e do idealismo filosófico na obra de Karl 
Marx e Friedrich Engels. O método dialético na análise das relações sociais capitalistas. A 
crítica da ideologia. Autores neomarxistas. A teoria crítica da Escola de Frankfurt.  
 
 

CSO04677 Sociologia II 2 4 60

A crítica do socialismo utópico, da Economia Política e do idealismo filosófico na obra de Karl A crítica do socialismo utópico, da Economia Política e do idealismo filosófico na obra de Karl 
Marx e Friedrich Engels. O método dialético na análise das relações sociais capitalistas. A 
A crítica do socialismo utópico, da Economia Política e do idealismo filosófico na obra de Karl 
Marx e Friedrich Engels. O método dialético na análise das relações sociais capitalistas. A 
crítica da ideologia. Autores neomarxistas. A teoria crítica da Escola de Frankfurt.  

A crítica do socialismo utópico, da Economia Política e do idealismo filosófico na obra de Karl 
Marx e Friedrich Engels. O método dialético na análise das relações sociais capitalistas. A 
crítica da ideologia. Autores neomarxistas. A teoria crítica da Escola de Frankfurt.  
 

A crítica do socialismo utópico, da Economia Política e do idealismo filosófico na obra de Karl 
Marx e Friedrich Engels. O método dialético na análise das relações sociais capitalistas. A 
crítica da ideologia. Autores neomarxistas. A teoria crítica da Escola de Frankfurt.  
 
 

A crítica do socialismo utópico, da Economia Política e do idealismo filosófico na obra de Karl 
Marx e Friedrich Engels. O método dialético na análise das relações sociais capitalistas. A 
crítica da ideologia. Autores neomarxistas. A teoria crítica da Escola de Frankfurt.  
 
 

CSO04681 ANTROPOLOGIA III 3 4 60

Disciplina dedicada ao estudo da Antropologia Estrutural Francesa, sobretudo a obra e a Disciplina dedicada ao estudo da Antropologia Estrutural Francesa, sobretudo a obra e a 
trajetória de Claude Lévi-Strauss.  
Disciplina dedicada ao estudo da Antropologia Estrutural Francesa, sobretudo a obra e a 
trajetória de Claude Lévi-Strauss.  
 

Disciplina dedicada ao estudo da Antropologia Estrutural Francesa, sobretudo a obra e a 
trajetória de Claude Lévi-Strauss.  
 

CSO04681 ANTROPOLOGIA III 3 4 60

Disciplina dedicada ao estudo da Antropologia Estrutural Francesa, sobretudo a obra e a Disciplina dedicada ao estudo da Antropologia Estrutural Francesa, sobretudo a obra e a 
trajetória de Claude Lévi-Strauss.  
Disciplina dedicada ao estudo da Antropologia Estrutural Francesa, sobretudo a obra e a 
trajetória de Claude Lévi-Strauss.  
 

Disciplina dedicada ao estudo da Antropologia Estrutural Francesa, sobretudo a obra e a 
trajetória de Claude Lévi-Strauss.  
 

CSO04681 ANTROPOLOGIA III 3 4 60

Disciplina dedicada ao estudo da Antropologia Estrutural Francesa, sobretudo a obra e a Disciplina dedicada ao estudo da Antropologia Estrutural Francesa, sobretudo a obra e a 
trajetória de Claude Lévi-Strauss.  
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CSO04681 ANTROPOLOGIA III 3 4 60

Disciplina dedicada ao estudo da Antropologia Estrutural Francesa, sobretudo a obra e a Disciplina dedicada ao estudo da Antropologia Estrutural Francesa, sobretudo a obra e a 
trajetória de Claude Lévi-Strauss.  
Disciplina dedicada ao estudo da Antropologia Estrutural Francesa, sobretudo a obra e a 
trajetória de Claude Lévi-Strauss.  
 

Disciplina dedicada ao estudo da Antropologia Estrutural Francesa, sobretudo a obra e a 
trajetória de Claude Lévi-Strauss.  
 

CSO04681 ANTROPOLOGIA III 3 4 60

Disciplina dedicada ao estudo da Antropologia Estrutural Francesa, sobretudo a obra e a Disciplina dedicada ao estudo da Antropologia Estrutural Francesa, sobretudo a obra e a 
trajetória de Claude Lévi-Strauss.  
Disciplina dedicada ao estudo da Antropologia Estrutural Francesa, sobretudo a obra e a 
trajetória de Claude Lévi-Strauss.  
 

Disciplina dedicada ao estudo da Antropologia Estrutural Francesa, sobretudo a obra e a 
trajetória de Claude Lévi-Strauss.  
 

CSO04681 ANTROPOLOGIA III 3 4 60

Disciplina dedicada ao estudo da Antropologia Estrutural Francesa, sobretudo a obra e a Disciplina dedicada ao estudo da Antropologia Estrutural Francesa, sobretudo a obra e a 
trajetória de Claude Lévi-Strauss.  
Disciplina dedicada ao estudo da Antropologia Estrutural Francesa, sobretudo a obra e a 
trajetória de Claude Lévi-Strauss.  
 

Disciplina dedicada ao estudo da Antropologia Estrutural Francesa, sobretudo a obra e a 
trajetória de Claude Lévi-Strauss.  
 

CSO04684 ESTRUTURAS SOCIAIS E SISTEMAS POLÍTICOS 3 4 60

Análise das estruturas sociais e suas relações com o sistema político: a emergência do Estado Análise das estruturas sociais e suas relações com o sistema político: a emergência do Estado 
Moderno.

CSO04684 ESTRUTURAS SOCIAIS E SISTEMAS POLÍTICOS 3 4 60

Análise das estruturas sociais e suas relações com o sistema político: a emergência do Estado Análise das estruturas sociais e suas relações com o sistema político: a emergência do Estado 
Moderno.

CSO04684 ESTRUTURAS SOCIAIS E SISTEMAS POLÍTICOS 3 4 60

Análise das estruturas sociais e suas relações com o sistema político: a emergência do Estado Análise das estruturas sociais e suas relações com o sistema político: a emergência do Estado 
Moderno.

CSO04684 ESTRUTURAS SOCIAIS E SISTEMAS POLÍTICOS 3 4 60

Análise das estruturas sociais e suas relações com o sistema político: a emergência do Estado Análise das estruturas sociais e suas relações com o sistema político: a emergência do Estado 
Moderno.

CSO04684 ESTRUTURAS SOCIAIS E SISTEMAS POLÍTICOS 3 4 60

Análise das estruturas sociais e suas relações com o sistema político: a emergência do Estado Análise das estruturas sociais e suas relações com o sistema político: a emergência do Estado 
Moderno.

CSO04684 ESTRUTURAS SOCIAIS E SISTEMAS POLÍTICOS 3 4 60

Análise das estruturas sociais e suas relações com o sistema político: a emergência do Estado Análise das estruturas sociais e suas relações com o sistema político: a emergência do Estado 
Moderno.
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CSO02942 FORM SOC ECON POL E CULT DO ES 3 4 60

O processo de formação do Espírito Santo no período colonial.  A forma de inserção do Espírito Santo na O processo de formação do Espírito Santo no período colonial.  A forma de inserção do Espírito Santo na 
expansão da economia cafeeira capitalista.  As especificidades do Espírito Santo no contexto das transformações 
O processo de formação do Espírito Santo no período colonial.  A forma de inserção do Espírito Santo na 
expansão da economia cafeeira capitalista.  As especificidades do Espírito Santo no contexto das transformações 
socioeconômicas e políticas do Brasil até fins dos anos 60.  As transformações ocorridas no Espírito Santo a 

O processo de formação do Espírito Santo no período colonial.  A forma de inserção do Espírito Santo na 
expansão da economia cafeeira capitalista.  As especificidades do Espírito Santo no contexto das transformações 
socioeconômicas e políticas do Brasil até fins dos anos 60.  As transformações ocorridas no Espírito Santo a 
partir dos anos 70.  As especificidades da modernização conservadora no Espírito Santo: aspectos políticos. 

O processo de formação do Espírito Santo no período colonial.  A forma de inserção do Espírito Santo na 
expansão da economia cafeeira capitalista.  As especificidades do Espírito Santo no contexto das transformações 
socioeconômicas e políticas do Brasil até fins dos anos 60.  As transformações ocorridas no Espírito Santo a 
partir dos anos 70.  As especificidades da modernização conservadora no Espírito Santo: aspectos políticos. 
econômicos, sociais, culturais, tecnológicos e ambientais.  As perspectivas futuras.

CSO02942 FORM SOC ECON POL E CULT DO ES 3 4 60

O processo de formação do Espírito Santo no período colonial.  A forma de inserção do Espírito Santo na O processo de formação do Espírito Santo no período colonial.  A forma de inserção do Espírito Santo na 
expansão da economia cafeeira capitalista.  As especificidades do Espírito Santo no contexto das transformações 
O processo de formação do Espírito Santo no período colonial.  A forma de inserção do Espírito Santo na 
expansão da economia cafeeira capitalista.  As especificidades do Espírito Santo no contexto das transformações 
socioeconômicas e políticas do Brasil até fins dos anos 60.  As transformações ocorridas no Espírito Santo a 

O processo de formação do Espírito Santo no período colonial.  A forma de inserção do Espírito Santo na 
expansão da economia cafeeira capitalista.  As especificidades do Espírito Santo no contexto das transformações 
socioeconômicas e políticas do Brasil até fins dos anos 60.  As transformações ocorridas no Espírito Santo a 
partir dos anos 70.  As especificidades da modernização conservadora no Espírito Santo: aspectos políticos. 

O processo de formação do Espírito Santo no período colonial.  A forma de inserção do Espírito Santo na 
expansão da economia cafeeira capitalista.  As especificidades do Espírito Santo no contexto das transformações 
socioeconômicas e políticas do Brasil até fins dos anos 60.  As transformações ocorridas no Espírito Santo a 
partir dos anos 70.  As especificidades da modernização conservadora no Espírito Santo: aspectos políticos. 
econômicos, sociais, culturais, tecnológicos e ambientais.  As perspectivas futuras.

CSO02942 FORM SOC ECON POL E CULT DO ES 3 4 60

O processo de formação do Espírito Santo no período colonial.  A forma de inserção do Espírito Santo na O processo de formação do Espírito Santo no período colonial.  A forma de inserção do Espírito Santo na 
expansão da economia cafeeira capitalista.  As especificidades do Espírito Santo no contexto das transformações 
O processo de formação do Espírito Santo no período colonial.  A forma de inserção do Espírito Santo na 
expansão da economia cafeeira capitalista.  As especificidades do Espírito Santo no contexto das transformações 
socioeconômicas e políticas do Brasil até fins dos anos 60.  As transformações ocorridas no Espírito Santo a 

O processo de formação do Espírito Santo no período colonial.  A forma de inserção do Espírito Santo na 
expansão da economia cafeeira capitalista.  As especificidades do Espírito Santo no contexto das transformações 
socioeconômicas e políticas do Brasil até fins dos anos 60.  As transformações ocorridas no Espírito Santo a 
partir dos anos 70.  As especificidades da modernização conservadora no Espírito Santo: aspectos políticos. 

O processo de formação do Espírito Santo no período colonial.  A forma de inserção do Espírito Santo na 
expansão da economia cafeeira capitalista.  As especificidades do Espírito Santo no contexto das transformações 
socioeconômicas e políticas do Brasil até fins dos anos 60.  As transformações ocorridas no Espírito Santo a 
partir dos anos 70.  As especificidades da modernização conservadora no Espírito Santo: aspectos políticos. 
econômicos, sociais, culturais, tecnológicos e ambientais.  As perspectivas futuras.

CSO02942 FORM SOC ECON POL E CULT DO ES 3 4 60

O processo de formação do Espírito Santo no período colonial.  A forma de inserção do Espírito Santo na O processo de formação do Espírito Santo no período colonial.  A forma de inserção do Espírito Santo na 
expansão da economia cafeeira capitalista.  As especificidades do Espírito Santo no contexto das transformações 
O processo de formação do Espírito Santo no período colonial.  A forma de inserção do Espírito Santo na 
expansão da economia cafeeira capitalista.  As especificidades do Espírito Santo no contexto das transformações 
socioeconômicas e políticas do Brasil até fins dos anos 60.  As transformações ocorridas no Espírito Santo a 

O processo de formação do Espírito Santo no período colonial.  A forma de inserção do Espírito Santo na 
expansão da economia cafeeira capitalista.  As especificidades do Espírito Santo no contexto das transformações 
socioeconômicas e políticas do Brasil até fins dos anos 60.  As transformações ocorridas no Espírito Santo a 
partir dos anos 70.  As especificidades da modernização conservadora no Espírito Santo: aspectos políticos. 

O processo de formação do Espírito Santo no período colonial.  A forma de inserção do Espírito Santo na 
expansão da economia cafeeira capitalista.  As especificidades do Espírito Santo no contexto das transformações 
socioeconômicas e políticas do Brasil até fins dos anos 60.  As transformações ocorridas no Espírito Santo a 
partir dos anos 70.  As especificidades da modernização conservadora no Espírito Santo: aspectos políticos. 
econômicos, sociais, culturais, tecnológicos e ambientais.  As perspectivas futuras.

CSO04688 METODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA I 3 4 60

 A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma  A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma 
problemática de pesquisa (quadro referencial teórico, formulação de questões de investigação 
 A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma 
problemática de pesquisa (quadro referencial teórico, formulação de questões de investigação 
social), construção de meios de investigação (coleta de dados, ferramentas de tratamento e 

 A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma 
problemática de pesquisa (quadro referencial teórico, formulação de questões de investigação 
social), construção de meios de investigação (coleta de dados, ferramentas de tratamento e 
análise de dados, critérios de avaliação, interpretação e reportagem dos dados) A pesquisa 

 A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma 
problemática de pesquisa (quadro referencial teórico, formulação de questões de investigação 
social), construção de meios de investigação (coleta de dados, ferramentas de tratamento e 
análise de dados, critérios de avaliação, interpretação e reportagem dos dados) A pesquisa 
ética e a ética na pesquisa.

 A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma 
problemática de pesquisa (quadro referencial teórico, formulação de questões de investigação 
social), construção de meios de investigação (coleta de dados, ferramentas de tratamento e 
análise de dados, critérios de avaliação, interpretação e reportagem dos dados) A pesquisa 
ética e a ética na pesquisa.
 

 A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma 
problemática de pesquisa (quadro referencial teórico, formulação de questões de investigação 
social), construção de meios de investigação (coleta de dados, ferramentas de tratamento e 
análise de dados, critérios de avaliação, interpretação e reportagem dos dados) A pesquisa 
ética e a ética na pesquisa.
 

CSO04688 METODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA I 3 4 60

 A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma  A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma 
problemática de pesquisa (quadro referencial teórico, formulação de questões de investigação 
 A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma 
problemática de pesquisa (quadro referencial teórico, formulação de questões de investigação 
social), construção de meios de investigação (coleta de dados, ferramentas de tratamento e 

 A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma 
problemática de pesquisa (quadro referencial teórico, formulação de questões de investigação 
social), construção de meios de investigação (coleta de dados, ferramentas de tratamento e 
análise de dados, critérios de avaliação, interpretação e reportagem dos dados) A pesquisa 

 A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma 
problemática de pesquisa (quadro referencial teórico, formulação de questões de investigação 
social), construção de meios de investigação (coleta de dados, ferramentas de tratamento e 
análise de dados, critérios de avaliação, interpretação e reportagem dos dados) A pesquisa 
ética e a ética na pesquisa.

 A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma 
problemática de pesquisa (quadro referencial teórico, formulação de questões de investigação 
social), construção de meios de investigação (coleta de dados, ferramentas de tratamento e 
análise de dados, critérios de avaliação, interpretação e reportagem dos dados) A pesquisa 
ética e a ética na pesquisa.
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CSO04688 METODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA I 3 4 60

 A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma  A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma 
problemática de pesquisa (quadro referencial teórico, formulação de questões de investigação 
 A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma 
problemática de pesquisa (quadro referencial teórico, formulação de questões de investigação 
social), construção de meios de investigação (coleta de dados, ferramentas de tratamento e 

 A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma 
problemática de pesquisa (quadro referencial teórico, formulação de questões de investigação 
social), construção de meios de investigação (coleta de dados, ferramentas de tratamento e 
análise de dados, critérios de avaliação, interpretação e reportagem dos dados) A pesquisa 

 A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma 
problemática de pesquisa (quadro referencial teórico, formulação de questões de investigação 
social), construção de meios de investigação (coleta de dados, ferramentas de tratamento e 
análise de dados, critérios de avaliação, interpretação e reportagem dos dados) A pesquisa 
ética e a ética na pesquisa.

 A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma 
problemática de pesquisa (quadro referencial teórico, formulação de questões de investigação 
social), construção de meios de investigação (coleta de dados, ferramentas de tratamento e 
análise de dados, critérios de avaliação, interpretação e reportagem dos dados) A pesquisa 
ética e a ética na pesquisa.
 

 A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma 
problemática de pesquisa (quadro referencial teórico, formulação de questões de investigação 
social), construção de meios de investigação (coleta de dados, ferramentas de tratamento e 
análise de dados, critérios de avaliação, interpretação e reportagem dos dados) A pesquisa 
ética e a ética na pesquisa.
 

CSO04688 METODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA I 3 4 60

 A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma  A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma 
problemática de pesquisa (quadro referencial teórico, formulação de questões de investigação 
 A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma 
problemática de pesquisa (quadro referencial teórico, formulação de questões de investigação 
social), construção de meios de investigação (coleta de dados, ferramentas de tratamento e 

 A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma 
problemática de pesquisa (quadro referencial teórico, formulação de questões de investigação 
social), construção de meios de investigação (coleta de dados, ferramentas de tratamento e 
análise de dados, critérios de avaliação, interpretação e reportagem dos dados) A pesquisa 

 A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma 
problemática de pesquisa (quadro referencial teórico, formulação de questões de investigação 
social), construção de meios de investigação (coleta de dados, ferramentas de tratamento e 
análise de dados, critérios de avaliação, interpretação e reportagem dos dados) A pesquisa 
ética e a ética na pesquisa.

 A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma 
problemática de pesquisa (quadro referencial teórico, formulação de questões de investigação 
social), construção de meios de investigação (coleta de dados, ferramentas de tratamento e 
análise de dados, critérios de avaliação, interpretação e reportagem dos dados) A pesquisa 
ética e a ética na pesquisa.
 

 A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma 
problemática de pesquisa (quadro referencial teórico, formulação de questões de investigação 
social), construção de meios de investigação (coleta de dados, ferramentas de tratamento e 
análise de dados, critérios de avaliação, interpretação e reportagem dos dados) A pesquisa 
ética e a ética na pesquisa.
 

CSO04688 METODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA I 3 4 60

 A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma  A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma 
problemática de pesquisa (quadro referencial teórico, formulação de questões de investigação 
 A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma 
problemática de pesquisa (quadro referencial teórico, formulação de questões de investigação 
social), construção de meios de investigação (coleta de dados, ferramentas de tratamento e 

 A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma 
problemática de pesquisa (quadro referencial teórico, formulação de questões de investigação 
social), construção de meios de investigação (coleta de dados, ferramentas de tratamento e 
análise de dados, critérios de avaliação, interpretação e reportagem dos dados) A pesquisa 

 A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma 
problemática de pesquisa (quadro referencial teórico, formulação de questões de investigação 
social), construção de meios de investigação (coleta de dados, ferramentas de tratamento e 
análise de dados, critérios de avaliação, interpretação e reportagem dos dados) A pesquisa 
ética e a ética na pesquisa.

 A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma 
problemática de pesquisa (quadro referencial teórico, formulação de questões de investigação 
social), construção de meios de investigação (coleta de dados, ferramentas de tratamento e 
análise de dados, critérios de avaliação, interpretação e reportagem dos dados) A pesquisa 
ética e a ética na pesquisa.
 

 A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma 
problemática de pesquisa (quadro referencial teórico, formulação de questões de investigação 
social), construção de meios de investigação (coleta de dados, ferramentas de tratamento e 
análise de dados, critérios de avaliação, interpretação e reportagem dos dados) A pesquisa 
ética e a ética na pesquisa.
 

CSO04688 METODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA I 3 4 60

 A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma  A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma 
problemática de pesquisa (quadro referencial teórico, formulação de questões de investigação 
 A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma 
problemática de pesquisa (quadro referencial teórico, formulação de questões de investigação 
social), construção de meios de investigação (coleta de dados, ferramentas de tratamento e 

 A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma 
problemática de pesquisa (quadro referencial teórico, formulação de questões de investigação 
social), construção de meios de investigação (coleta de dados, ferramentas de tratamento e 
análise de dados, critérios de avaliação, interpretação e reportagem dos dados) A pesquisa 

 A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma 
problemática de pesquisa (quadro referencial teórico, formulação de questões de investigação 
social), construção de meios de investigação (coleta de dados, ferramentas de tratamento e 
análise de dados, critérios de avaliação, interpretação e reportagem dos dados) A pesquisa 
ética e a ética na pesquisa.

 A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma 
problemática de pesquisa (quadro referencial teórico, formulação de questões de investigação 
social), construção de meios de investigação (coleta de dados, ferramentas de tratamento e 
análise de dados, critérios de avaliação, interpretação e reportagem dos dados) A pesquisa 
ética e a ética na pesquisa.
 

 A produção do conhecimento em Ciências Sociais. Construção e delimitação de uma 
problemática de pesquisa (quadro referencial teórico, formulação de questões de investigação 
social), construção de meios de investigação (coleta de dados, ferramentas de tratamento e 
análise de dados, critérios de avaliação, interpretação e reportagem dos dados) A pesquisa 
ética e a ética na pesquisa.
 

EPS06025 POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 3 4 60

A configuração histórica do Estado Brasileiro. A função social 
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da educação e definição da política educacional. Estado e da educação e definição da política educacional. Estado e da educação e definição da política educacional. Estado e 
planejamento educacional: centralização/descentralização, 
da educação e definição da política educacional. Estado e 
planejamento educacional: centralização/descentralização, 
da educação e definição da política educacional. Estado e 
planejamento educacional: centralização/descentralização, 
público/privado e quantidade/qualidade. Organização, 

da educação e definição da política educacional. Estado e 
planejamento educacional: centralização/descentralização, 
público/privado e quantidade/qualidade. Organização, 
financiamento, gestão e avaliação da Educação Básica. 

da educação e definição da política educacional. Estado e 
planejamento educacional: centralização/descentralização, 
público/privado e quantidade/qualidade. Organização, 
financiamento, gestão e avaliação da Educação Básica. 
Política de formação de professores no Brasil. Política 

da educação e definição da política educacional. Estado e 
planejamento educacional: centralização/descentralização, 
público/privado e quantidade/qualidade. Organização, 
financiamento, gestão e avaliação da Educação Básica. 
Política de formação de professores no Brasil. Política 

da educação e definição da política educacional. Estado e 
planejamento educacional: centralização/descentralização, 
público/privado e quantidade/qualidade. Organização, 
financiamento, gestão e avaliação da Educação Básica. 
Política de formação de professores no Brasil. Política 
educacional no Espírito Santo.

da educação e definição da política educacional. Estado e 
planejamento educacional: centralização/descentralização, 
público/privado e quantidade/qualidade. Organização, 
financiamento, gestão e avaliação da Educação Básica. 
Política de formação de professores no Brasil. Política 
educacional no Espírito Santo.

EPS06025 POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 3 4 60

A configuração histórica do Estado Brasileiro. A função social A configuração histórica do Estado Brasileiro. A função social 
da educação e definição da política educacional. Estado e 
A configuração histórica do Estado Brasileiro. A função social 
da educação e definição da política educacional. Estado e 
A configuração histórica do Estado Brasileiro. A função social 
da educação e definição da política educacional. Estado e 
planejamento educacional: centralização/descentralização, 

A configuração histórica do Estado Brasileiro. A função social 
da educação e definição da política educacional. Estado e 
planejamento educacional: centralização/descentralização, 
público/privado e quantidade/qualidade. Organização, 

A configuração histórica do Estado Brasileiro. A função social 
da educação e definição da política educacional. Estado e 
planejamento educacional: centralização/descentralização, 
público/privado e quantidade/qualidade. Organização, 
financiamento, gestão e avaliação da Educação Básica. 

A configuração histórica do Estado Brasileiro. A função social 
da educação e definição da política educacional. Estado e 
planejamento educacional: centralização/descentralização, 
público/privado e quantidade/qualidade. Organização, 
financiamento, gestão e avaliação da Educação Básica. 

A configuração histórica do Estado Brasileiro. A função social 
da educação e definição da política educacional. Estado e 
planejamento educacional: centralização/descentralização, 
público/privado e quantidade/qualidade. Organização, 
financiamento, gestão e avaliação da Educação Básica. 
Política de formação de professores no Brasil. Política 

A configuração histórica do Estado Brasileiro. A função social 
da educação e definição da política educacional. Estado e 
planejamento educacional: centralização/descentralização, 
público/privado e quantidade/qualidade. Organização, 
financiamento, gestão e avaliação da Educação Básica. 
Política de formação de professores no Brasil. Política 
educacional no Espírito Santo.

A configuração histórica do Estado Brasileiro. A função social 
da educação e definição da política educacional. Estado e 
planejamento educacional: centralização/descentralização, 
público/privado e quantidade/qualidade. Organização, 
financiamento, gestão e avaliação da Educação Básica. 
Política de formação de professores no Brasil. Política 
educacional no Espírito Santo.

CSO04678 Sociologia III 3 4 60

 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno  O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 
 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 
 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 
 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 
 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 
 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 

 

 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 

 
 

 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 

 
 
 

 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 

 
 
 
 

 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 

 
 
 
 
 

 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 

 
 
 
 
 
 

 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 

 
 
 
 
 
 

CSO04678 Sociologia III 3 4 60

 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno  O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 
 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 

Página: 14



16:14Hora:

11.02.01.99.53 Ementas Disciplinas por Versão (Modelo UFES)

Universidade Federal do Espírito Santo Data: 04/10/2016

Versão Curso: 2006 - 762  - Ciências Sociais - Licenciatura - Noturno

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CSO04678 Sociologia III 3 4 60

 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno  O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 
 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 
 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 
 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 
 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 
 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 

 

 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 

 
 

 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 

 
 
 

 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 

 
 
 
 

 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 

 
 
 
 
 

 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 

 
 
 
 
 
 

 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 

 
 
 
 
 
 

CSO04678 Sociologia III 3 4 60

 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno  O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 
 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 
 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 
 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 
 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 
 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 

 

 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 

 
 

 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 

 
 
 

 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 

 
 
 
 

 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 

 
 
 
 
 

 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 

 
 
 
 
 
 

 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 

 
 
 
 
 
 

CSO04678 Sociologia III 3 4 60

Página: 15



16:14Hora:

11.02.01.99.53 Ementas Disciplinas por Versão (Modelo UFES)

Universidade Federal do Espírito Santo Data: 04/10/2016

Versão Curso: 2006 - 761  - Ciências Socias - Licenciatura - Vespertino

 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno  O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 
 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 
 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 
 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 
 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 
 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 

 

 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 

 
 

 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 

 
 
 

 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 

 
 
 
 

 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 

 
 
 
 
 

 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 

 
 
 
 
 
 

 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 

 
 
 
 
 
 

CSO04678 Sociologia III 3 4 60

 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno  O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 
 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 
 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 
 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 
 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 
 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 

 

 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 

 
 

 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 

 
 
 

 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 

 
 
 
 

 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 

 
 
 
 
 

 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 

 
 
 
 
 
 

 O campo da política. Critérios fundamentais. Contribuições do pensamento ocidental moderno 
ao entendimento da política - temas fundamentais e obras clássicas. 

 
 
 
 
 
 

CSO04682 ANTROPOLOGIA IV 4 4 60
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formas de ensino: planejamento da organização, da avaliação, e 
de formas de interação com a escola. Identificação e análise de 
estratégias e recursos de ensino: a elaboração de objetivos, a 

Pressupostos, características e diferentes concepções de 
Didática. Teorizações sobre o ensino, as práticas da situação de 
aula e as determinações sociais e culturais na organização e 
desenvolvimento do trabalho pedagógico. A relação professor-
aluno-conhecimento. Exame das especificidades do trabalho 
docente na situação institucional escolar. O processo e as 
formas de ensino: planejamento da organização, da avaliação, e 
de formas de interação com a escola. Identificação e análise de 
estratégias e recursos de ensino: a elaboração de objetivos, a 
seleção e a natureza dos conteúdos, e a adequação da 

Pressupostos, características e diferentes concepções de 
Didática. Teorizações sobre o ensino, as práticas da situação de 
aula e as determinações sociais e culturais na organização e 
desenvolvimento do trabalho pedagógico. A relação professor-
aluno-conhecimento. Exame das especificidades do trabalho 
docente na situação institucional escolar. O processo e as 
formas de ensino: planejamento da organização, da avaliação, e 
de formas de interação com a escola. Identificação e análise de 
estratégias e recursos de ensino: a elaboração de objetivos, a 
seleção e a natureza dos conteúdos, e a adequação da 
metodologia.
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EPS06048 DIDÁTICA 4 5 75
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Pressupostos, características e diferentes concepções de 
Didática. Teorizações sobre o ensino, as práticas da situação de 
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aluno-conhecimento. Exame das especificidades do trabalho 
docente na situação institucional escolar. O processo e as 
formas de ensino: planejamento da organização, da avaliação, e 
de formas de interação com a escola. Identificação e análise de 

Pressupostos, características e diferentes concepções de 
Didática. Teorizações sobre o ensino, as práticas da situação de 
aula e as determinações sociais e culturais na organização e 
desenvolvimento do trabalho pedagógico. A relação professor-
aluno-conhecimento. Exame das especificidades do trabalho 
docente na situação institucional escolar. O processo e as 
formas de ensino: planejamento da organização, da avaliação, e 
de formas de interação com a escola. Identificação e análise de 

Pressupostos, características e diferentes concepções de 
Didática. Teorizações sobre o ensino, as práticas da situação de 
aula e as determinações sociais e culturais na organização e 
desenvolvimento do trabalho pedagógico. A relação professor-
aluno-conhecimento. Exame das especificidades do trabalho 
docente na situação institucional escolar. O processo e as 
formas de ensino: planejamento da organização, da avaliação, e 
de formas de interação com a escola. Identificação e análise de 
estratégias e recursos de ensino: a elaboração de objetivos, a 

Pressupostos, características e diferentes concepções de 
Didática. Teorizações sobre o ensino, as práticas da situação de 
aula e as determinações sociais e culturais na organização e 
desenvolvimento do trabalho pedagógico. A relação professor-
aluno-conhecimento. Exame das especificidades do trabalho 
docente na situação institucional escolar. O processo e as 
formas de ensino: planejamento da organização, da avaliação, e 
de formas de interação com a escola. Identificação e análise de 
estratégias e recursos de ensino: a elaboração de objetivos, a 
seleção e a natureza dos conteúdos, e a adequação da 
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desenvolvimento do trabalho pedagógico. A relação professor-
aluno-conhecimento. Exame das especificidades do trabalho 
docente na situação institucional escolar. O processo e as 
formas de ensino: planejamento da organização, da avaliação, e 
de formas de interação com a escola. Identificação e análise de 
estratégias e recursos de ensino: a elaboração de objetivos, a 
seleção e a natureza dos conteúdos, e a adequação da 
metodologia.
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docente na situação institucional escolar. O processo e as 
formas de ensino: planejamento da organização, da avaliação, e 
de formas de interação com a escola. Identificação e análise de 
estratégias e recursos de ensino: a elaboração de objetivos, a 
seleção e a natureza dos conteúdos, e a adequação da 
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STA04692 ESTATÍSTICA APLICADA ÁS CIÊNCIAS SOCIAIS I 4 4 60

O planejamento de uma pesquisa. Noções básicas dos métodos amostrais. Seriação e  tabulação. Representação O planejamento de uma pesquisa. Noções básicas dos métodos amostrais. Seriação e  tabulação. Representação 
gráfica. Medidas descritivas de posição e dispersão. A curva normal. Análise bidimensional.

STA04692 ESTATÍSTICA APLICADA ÁS CIÊNCIAS SOCIAIS I 4 4 60

O planejamento de uma pesquisa. Noções básicas dos métodos amostrais. Seriação e  tabulação. Representação O planejamento de uma pesquisa. Noções básicas dos métodos amostrais. Seriação e  tabulação. Representação 
gráfica. Medidas descritivas de posição e dispersão. A curva normal. Análise bidimensional.
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O planejamento de uma pesquisa. Noções básicas dos métodos amostrais. Seriação e  tabulação. Representação O planejamento de uma pesquisa. Noções básicas dos métodos amostrais. Seriação e  tabulação. Representação 
gráfica. Medidas descritivas de posição e dispersão. A curva normal. Análise bidimensional.
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STA04692 ESTATÍSTICA APLICADA ÁS CIÊNCIAS SOCIAIS I 4 4 60

O planejamento de uma pesquisa. Noções básicas dos métodos amostrais. Seriação e  tabulação. Representação O planejamento de uma pesquisa. Noções básicas dos métodos amostrais. Seriação e  tabulação. Representação 
gráfica. Medidas descritivas de posição e dispersão. A curva normal. Análise bidimensional.

CSO04689 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA II 4 4 60

 Apresentação das linhas de pesquisa de professores, laboratórios e grupos de estudo das  Apresentação das linhas de pesquisa de professores, laboratórios e grupos de estudo das 
áreas de conhecimento que compõem o Departamento de Ciências Sociais 
 Apresentação das linhas de pesquisa de professores, laboratórios e grupos de estudo das 
áreas de conhecimento que compõem o Departamento de Ciências Sociais 
 

 Apresentação das linhas de pesquisa de professores, laboratórios e grupos de estudo das 
áreas de conhecimento que compõem o Departamento de Ciências Sociais 
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áreas de conhecimento que compõem o Departamento de Ciências Sociais áreas de conhecimento que compõem o Departamento de Ciências Sociais 
 
áreas de conhecimento que compõem o Departamento de Ciências Sociais 
 

CSO02936 SOCIOLOGIA IV 4 4 60

Interpretações da brasilidade; revolução burguesa no Brasil e modernização arcaica; Interpretações da brasilidade; revolução burguesa no Brasil e modernização arcaica; 
centralismo, Estado patrimonial, coronelismo; modelos de sociologia e intelectual público; a 
Interpretações da brasilidade; revolução burguesa no Brasil e modernização arcaica; 
centralismo, Estado patrimonial, coronelismo; modelos de sociologia e intelectual público; a 
"Escola Paulista"; Iseb e o nacional-desenvolvimentismo; pensamento cepalino X teorias da 

Interpretações da brasilidade; revolução burguesa no Brasil e modernização arcaica; 
centralismo, Estado patrimonial, coronelismo; modelos de sociologia e intelectual público; a 
"Escola Paulista"; Iseb e o nacional-desenvolvimentismo; pensamento cepalino X teorias da 
dependência; a fome como problema nacional; classe e "raça"; desafios do Brasil 

Interpretações da brasilidade; revolução burguesa no Brasil e modernização arcaica; 
centralismo, Estado patrimonial, coronelismo; modelos de sociologia e intelectual público; a 
"Escola Paulista"; Iseb e o nacional-desenvolvimentismo; pensamento cepalino X teorias da 
dependência; a fome como problema nacional; classe e "raça"; desafios do Brasil 
contemporâneo.  

Interpretações da brasilidade; revolução burguesa no Brasil e modernização arcaica; 
centralismo, Estado patrimonial, coronelismo; modelos de sociologia e intelectual público; a 
"Escola Paulista"; Iseb e o nacional-desenvolvimentismo; pensamento cepalino X teorias da 
dependência; a fome como problema nacional; classe e "raça"; desafios do Brasil 
contemporâneo.  
 

Interpretações da brasilidade; revolução burguesa no Brasil e modernização arcaica; 
centralismo, Estado patrimonial, coronelismo; modelos de sociologia e intelectual público; a 
"Escola Paulista"; Iseb e o nacional-desenvolvimentismo; pensamento cepalino X teorias da 
dependência; a fome como problema nacional; classe e "raça"; desafios do Brasil 
contemporâneo.  
 

CSO02936 SOCIOLOGIA IV 4 4 60

Interpretações da brasilidade; revolução burguesa no Brasil e modernização arcaica; Interpretações da brasilidade; revolução burguesa no Brasil e modernização arcaica; 
centralismo, Estado patrimonial, coronelismo; modelos de sociologia e intelectual público; a 
Interpretações da brasilidade; revolução burguesa no Brasil e modernização arcaica; 
centralismo, Estado patrimonial, coronelismo; modelos de sociologia e intelectual público; a 
"Escola Paulista"; Iseb e o nacional-desenvolvimentismo; pensamento cepalino X teorias da 

Interpretações da brasilidade; revolução burguesa no Brasil e modernização arcaica; 
centralismo, Estado patrimonial, coronelismo; modelos de sociologia e intelectual público; a 
"Escola Paulista"; Iseb e o nacional-desenvolvimentismo; pensamento cepalino X teorias da 
dependência; a fome como problema nacional; classe e "raça"; desafios do Brasil 

Interpretações da brasilidade; revolução burguesa no Brasil e modernização arcaica; 
centralismo, Estado patrimonial, coronelismo; modelos de sociologia e intelectual público; a 
"Escola Paulista"; Iseb e o nacional-desenvolvimentismo; pensamento cepalino X teorias da 
dependência; a fome como problema nacional; classe e "raça"; desafios do Brasil 
contemporâneo.  

Interpretações da brasilidade; revolução burguesa no Brasil e modernização arcaica; 
centralismo, Estado patrimonial, coronelismo; modelos de sociologia e intelectual público; a 
"Escola Paulista"; Iseb e o nacional-desenvolvimentismo; pensamento cepalino X teorias da 
dependência; a fome como problema nacional; classe e "raça"; desafios do Brasil 
contemporâneo.  
 

Interpretações da brasilidade; revolução burguesa no Brasil e modernização arcaica; 
centralismo, Estado patrimonial, coronelismo; modelos de sociologia e intelectual público; a 
"Escola Paulista"; Iseb e o nacional-desenvolvimentismo; pensamento cepalino X teorias da 
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dependência; a fome como problema nacional; classe e "raça"; desafios do Brasil 

Interpretações da brasilidade; revolução burguesa no Brasil e modernização arcaica; 
centralismo, Estado patrimonial, coronelismo; modelos de sociologia e intelectual público; a 
"Escola Paulista"; Iseb e o nacional-desenvolvimentismo; pensamento cepalino X teorias da 
dependência; a fome como problema nacional; classe e "raça"; desafios do Brasil 
contemporâneo.  

Interpretações da brasilidade; revolução burguesa no Brasil e modernização arcaica; 
centralismo, Estado patrimonial, coronelismo; modelos de sociologia e intelectual público; a 
"Escola Paulista"; Iseb e o nacional-desenvolvimentismo; pensamento cepalino X teorias da 
dependência; a fome como problema nacional; classe e "raça"; desafios do Brasil 
contemporâneo.  
 

Interpretações da brasilidade; revolução burguesa no Brasil e modernização arcaica; 
centralismo, Estado patrimonial, coronelismo; modelos de sociologia e intelectual público; a 
"Escola Paulista"; Iseb e o nacional-desenvolvimentismo; pensamento cepalino X teorias da 
dependência; a fome como problema nacional; classe e "raça"; desafios do Brasil 
contemporâneo.  
 

CSO02936 SOCIOLOGIA IV 4 4 60

Interpretações da brasilidade; revolução burguesa no Brasil e modernização arcaica; Interpretações da brasilidade; revolução burguesa no Brasil e modernização arcaica; 
centralismo, Estado patrimonial, coronelismo; modelos de sociologia e intelectual público; a 
Interpretações da brasilidade; revolução burguesa no Brasil e modernização arcaica; 
centralismo, Estado patrimonial, coronelismo; modelos de sociologia e intelectual público; a 
"Escola Paulista"; Iseb e o nacional-desenvolvimentismo; pensamento cepalino X teorias da 
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dependência; a fome como problema nacional; classe e "raça"; desafios do Brasil dependência; a fome como problema nacional; classe e "raça"; desafios do Brasil 
contemporâneo.  
dependência; a fome como problema nacional; classe e "raça"; desafios do Brasil 
contemporâneo.  
 

dependência; a fome como problema nacional; classe e "raça"; desafios do Brasil 
contemporâneo.  
 

CSO02936 SOCIOLOGIA IV 4 4 60

Interpretações da brasilidade; revolução burguesa no Brasil e modernização arcaica; Interpretações da brasilidade; revolução burguesa no Brasil e modernização arcaica; 
centralismo, Estado patrimonial, coronelismo; modelos de sociologia e intelectual público; a 
Interpretações da brasilidade; revolução burguesa no Brasil e modernização arcaica; 
centralismo, Estado patrimonial, coronelismo; modelos de sociologia e intelectual público; a 
"Escola Paulista"; Iseb e o nacional-desenvolvimentismo; pensamento cepalino X teorias da 

Interpretações da brasilidade; revolução burguesa no Brasil e modernização arcaica; 
centralismo, Estado patrimonial, coronelismo; modelos de sociologia e intelectual público; a 
"Escola Paulista"; Iseb e o nacional-desenvolvimentismo; pensamento cepalino X teorias da 
dependência; a fome como problema nacional; classe e "raça"; desafios do Brasil 

Interpretações da brasilidade; revolução burguesa no Brasil e modernização arcaica; 
centralismo, Estado patrimonial, coronelismo; modelos de sociologia e intelectual público; a 
"Escola Paulista"; Iseb e o nacional-desenvolvimentismo; pensamento cepalino X teorias da 
dependência; a fome como problema nacional; classe e "raça"; desafios do Brasil 
contemporâneo.  

Interpretações da brasilidade; revolução burguesa no Brasil e modernização arcaica; 
centralismo, Estado patrimonial, coronelismo; modelos de sociologia e intelectual público; a 
"Escola Paulista"; Iseb e o nacional-desenvolvimentismo; pensamento cepalino X teorias da 
dependência; a fome como problema nacional; classe e "raça"; desafios do Brasil 
contemporâneo.  
 

Interpretações da brasilidade; revolução burguesa no Brasil e modernização arcaica; 
centralismo, Estado patrimonial, coronelismo; modelos de sociologia e intelectual público; a 
"Escola Paulista"; Iseb e o nacional-desenvolvimentismo; pensamento cepalino X teorias da 
dependência; a fome como problema nacional; classe e "raça"; desafios do Brasil 
contemporâneo.  
 

CSO04685 TEORIA DA DEMOCRACIA 4 4 60

O advento da democracia de massas e dos direitos de cidadania. As teorias da democracia: O advento da democracia de massas e dos direitos de cidadania. As teorias da democracia: 
elitista, racional, participativa e pluralista.
O advento da democracia de massas e dos direitos de cidadania. As teorias da democracia: 
elitista, racional, participativa e pluralista.
  

O advento da democracia de massas e dos direitos de cidadania. As teorias da democracia: 
elitista, racional, participativa e pluralista.
  
 

O advento da democracia de massas e dos direitos de cidadania. As teorias da democracia: 
elitista, racional, participativa e pluralista.
  
 

CSO04685 TEORIA DA DEMOCRACIA 4 4 60

O advento da democracia de massas e dos direitos de cidadania. As teorias da democracia: O advento da democracia de massas e dos direitos de cidadania. As teorias da democracia: 
elitista, racional, participativa e pluralista.
O advento da democracia de massas e dos direitos de cidadania. As teorias da democracia: 
elitista, racional, participativa e pluralista.
  

O advento da democracia de massas e dos direitos de cidadania. As teorias da democracia: 
elitista, racional, participativa e pluralista.
  
 

O advento da democracia de massas e dos direitos de cidadania. As teorias da democracia: 
elitista, racional, participativa e pluralista.
  
 

CSO04685 TEORIA DA DEMOCRACIA 4 4 60

O advento da democracia de massas e dos direitos de cidadania. As teorias da democracia: O advento da democracia de massas e dos direitos de cidadania. As teorias da democracia: 
elitista, racional, participativa e pluralista.
O advento da democracia de massas e dos direitos de cidadania. As teorias da democracia: 
elitista, racional, participativa e pluralista.
  

O advento da democracia de massas e dos direitos de cidadania. As teorias da democracia: 
elitista, racional, participativa e pluralista.
  
 

O advento da democracia de massas e dos direitos de cidadania. As teorias da democracia: 
elitista, racional, participativa e pluralista.
  
 

CSO04685 TEORIA DA DEMOCRACIA 4 4 60

O advento da democracia de massas e dos direitos de cidadania. As teorias da democracia: O advento da democracia de massas e dos direitos de cidadania. As teorias da democracia: 
elitista, racional, participativa e pluralista.
O advento da democracia de massas e dos direitos de cidadania. As teorias da democracia: 
elitista, racional, participativa e pluralista.
  

O advento da democracia de massas e dos direitos de cidadania. As teorias da democracia: 
elitista, racional, participativa e pluralista.
  
 

O advento da democracia de massas e dos direitos de cidadania. As teorias da democracia: 
elitista, racional, participativa e pluralista.
  
 

Página: 21



16:14Hora:

11.02.01.99.53 Ementas Disciplinas por Versão (Modelo UFES)

Universidade Federal do Espírito Santo Data: 04/10/2016

Versão Curso: 2006 - 761  - Ciências Socias - Licenciatura - Vespertino

CSO04685 TEORIA DA DEMOCRACIA 4 4 60

O advento da democracia de massas e dos direitos de cidadania. As teorias da democracia: O advento da democracia de massas e dos direitos de cidadania. As teorias da democracia: 
elitista, racional, participativa e pluralista.
O advento da democracia de massas e dos direitos de cidadania. As teorias da democracia: 
elitista, racional, participativa e pluralista.
  

O advento da democracia de massas e dos direitos de cidadania. As teorias da democracia: 
elitista, racional, participativa e pluralista.
  
 

O advento da democracia de massas e dos direitos de cidadania. As teorias da democracia: 
elitista, racional, participativa e pluralista.
  
 

CSO04685 TEORIA DA DEMOCRACIA 4 4 60

O advento da democracia de massas e dos direitos de cidadania. As teorias da democracia: O advento da democracia de massas e dos direitos de cidadania. As teorias da democracia: 
elitista, racional, participativa e pluralista.
O advento da democracia de massas e dos direitos de cidadania. As teorias da democracia: 
elitista, racional, participativa e pluralista.
  

O advento da democracia de massas e dos direitos de cidadania. As teorias da democracia: 
elitista, racional, participativa e pluralista.
  
 

O advento da democracia de massas e dos direitos de cidadania. As teorias da democracia: 
elitista, racional, participativa e pluralista.
  
 

CSO04686 REPRESENTAÇÃO E COMPORTAMENTO POLÍTICO 5 4 60

Teorias da ação e comportamento político. A lógica do comportamento eleitoral. As relações doTeorias da ação e comportamento político. A lógica do comportamento eleitoral. As relações do
atores e o sistema representativo. As mudanças históricas do sistema representativo. As 
Teorias da ação e comportamento político. A lógica do comportamento eleitoral. As relações do
atores e o sistema representativo. As mudanças históricas do sistema representativo. As 
teorias dos partidos e do sistema partidário.   

Teorias da ação e comportamento político. A lógica do comportamento eleitoral. As relações do
atores e o sistema representativo. As mudanças históricas do sistema representativo. As 
teorias dos partidos e do sistema partidário.   
 

Teorias da ação e comportamento político. A lógica do comportamento eleitoral. As relações do
atores e o sistema representativo. As mudanças históricas do sistema representativo. As 
teorias dos partidos e do sistema partidário.   
 

CSO04686 REPRESENTAÇÃO E COMPORTAMENTO POLÍTICO 5 4 60

Teorias da ação e comportamento político. A lógica do comportamento eleitoral. As relações doTeorias da ação e comportamento político. A lógica do comportamento eleitoral. As relações do
atores e o sistema representativo. As mudanças históricas do sistema representativo. As 
Teorias da ação e comportamento político. A lógica do comportamento eleitoral. As relações do
atores e o sistema representativo. As mudanças históricas do sistema representativo. As 
teorias dos partidos e do sistema partidário.   

Teorias da ação e comportamento político. A lógica do comportamento eleitoral. As relações do
atores e o sistema representativo. As mudanças históricas do sistema representativo. As 
teorias dos partidos e do sistema partidário.   
 

Teorias da ação e comportamento político. A lógica do comportamento eleitoral. As relações do
atores e o sistema representativo. As mudanças históricas do sistema representativo. As 
teorias dos partidos e do sistema partidário.   
 

CSO04686 REPRESENTAÇÃO E COMPORTAMENTO POLÍTICO 5 4 60

Teorias da ação e comportamento político. A lógica do comportamento eleitoral. As relações doTeorias da ação e comportamento político. A lógica do comportamento eleitoral. As relações do
atores e o sistema representativo. As mudanças históricas do sistema representativo. As 
Teorias da ação e comportamento político. A lógica do comportamento eleitoral. As relações do
atores e o sistema representativo. As mudanças históricas do sistema representativo. As 
teorias dos partidos e do sistema partidário.   

Teorias da ação e comportamento político. A lógica do comportamento eleitoral. As relações do
atores e o sistema representativo. As mudanças históricas do sistema representativo. As 
teorias dos partidos e do sistema partidário.   
 

Teorias da ação e comportamento político. A lógica do comportamento eleitoral. As relações do
atores e o sistema representativo. As mudanças históricas do sistema representativo. As 
teorias dos partidos e do sistema partidário.   
 

CSO04686 REPRESENTAÇÃO E COMPORTAMENTO POLÍTICO 5 4 60

Teorias da ação e comportamento político. A lógica do comportamento eleitoral. As relações doTeorias da ação e comportamento político. A lógica do comportamento eleitoral. As relações do
atores e o sistema representativo. As mudanças históricas do sistema representativo. As 
Teorias da ação e comportamento político. A lógica do comportamento eleitoral. As relações do
atores e o sistema representativo. As mudanças históricas do sistema representativo. As 
teorias dos partidos e do sistema partidário.   

Teorias da ação e comportamento político. A lógica do comportamento eleitoral. As relações do
atores e o sistema representativo. As mudanças históricas do sistema representativo. As 
teorias dos partidos e do sistema partidário.   
 

Teorias da ação e comportamento político. A lógica do comportamento eleitoral. As relações do
atores e o sistema representativo. As mudanças históricas do sistema representativo. As 
teorias dos partidos e do sistema partidário.   
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CSO04686 REPRESENTAÇÃO E COMPORTAMENTO POLÍTICO 5 4 60

Teorias da ação e comportamento político. A lógica do comportamento eleitoral. As relações doTeorias da ação e comportamento político. A lógica do comportamento eleitoral. As relações do
atores e o sistema representativo. As mudanças históricas do sistema representativo. As 
Teorias da ação e comportamento político. A lógica do comportamento eleitoral. As relações do
atores e o sistema representativo. As mudanças históricas do sistema representativo. As 
teorias dos partidos e do sistema partidário.   

Teorias da ação e comportamento político. A lógica do comportamento eleitoral. As relações do
atores e o sistema representativo. As mudanças históricas do sistema representativo. As 
teorias dos partidos e do sistema partidário.   
 

Teorias da ação e comportamento político. A lógica do comportamento eleitoral. As relações do
atores e o sistema representativo. As mudanças históricas do sistema representativo. As 
teorias dos partidos e do sistema partidário.   
 

STA04692 ESTATÍSTICA APLICADA ÁS CIÊNCIAS SOCIAIS I 6 4 60

O planejamento de uma pesquisa. Noções básicas dos métodos amostrais. Seriação e  tabulação. Representação O planejamento de uma pesquisa. Noções básicas dos métodos amostrais. Seriação e  tabulação. Representação 
gráfica. Medidas descritivas de posição e dispersão. A curva normal. Análise bidimensional.

STA04692 ESTATÍSTICA APLICADA ÁS CIÊNCIAS SOCIAIS I 6 4 60

O planejamento de uma pesquisa. Noções básicas dos métodos amostrais. Seriação e  tabulação. Representação O planejamento de uma pesquisa. Noções básicas dos métodos amostrais. Seriação e  tabulação. Representação 
gráfica. Medidas descritivas de posição e dispersão. A curva normal. Análise bidimensional.

CSO02942 FORM SOC ECON POL E CULT DO ES 6 4 60

O processo de formação do Espírito Santo no período colonial.  A forma de inserção do Espírito Santo na O processo de formação do Espírito Santo no período colonial.  A forma de inserção do Espírito Santo na 
expansão da economia cafeeira capitalista.  As especificidades do Espírito Santo no contexto das transformações 
O processo de formação do Espírito Santo no período colonial.  A forma de inserção do Espírito Santo na 
expansão da economia cafeeira capitalista.  As especificidades do Espírito Santo no contexto das transformações 
socioeconômicas e políticas do Brasil até fins dos anos 60.  As transformações ocorridas no Espírito Santo a 

O processo de formação do Espírito Santo no período colonial.  A forma de inserção do Espírito Santo na 
expansão da economia cafeeira capitalista.  As especificidades do Espírito Santo no contexto das transformações 
socioeconômicas e políticas do Brasil até fins dos anos 60.  As transformações ocorridas no Espírito Santo a 
partir dos anos 70.  As especificidades da modernização conservadora no Espírito Santo: aspectos políticos. 

O processo de formação do Espírito Santo no período colonial.  A forma de inserção do Espírito Santo na 
expansão da economia cafeeira capitalista.  As especificidades do Espírito Santo no contexto das transformações 
socioeconômicas e políticas do Brasil até fins dos anos 60.  As transformações ocorridas no Espírito Santo a 
partir dos anos 70.  As especificidades da modernização conservadora no Espírito Santo: aspectos políticos. 
econômicos, sociais, culturais, tecnológicos e ambientais.  As perspectivas futuras.

CSO02942 FORM SOC ECON POL E CULT DO ES 6 4 60

O processo de formação do Espírito Santo no período colonial.  A forma de inserção do Espírito Santo na O processo de formação do Espírito Santo no período colonial.  A forma de inserção do Espírito Santo na 
expansão da economia cafeeira capitalista.  As especificidades do Espírito Santo no contexto das transformações 
O processo de formação do Espírito Santo no período colonial.  A forma de inserção do Espírito Santo na 
expansão da economia cafeeira capitalista.  As especificidades do Espírito Santo no contexto das transformações 
socioeconômicas e políticas do Brasil até fins dos anos 60.  As transformações ocorridas no Espírito Santo a 

O processo de formação do Espírito Santo no período colonial.  A forma de inserção do Espírito Santo na 
expansão da economia cafeeira capitalista.  As especificidades do Espírito Santo no contexto das transformações 
socioeconômicas e políticas do Brasil até fins dos anos 60.  As transformações ocorridas no Espírito Santo a 
partir dos anos 70.  As especificidades da modernização conservadora no Espírito Santo: aspectos políticos. 

O processo de formação do Espírito Santo no período colonial.  A forma de inserção do Espírito Santo na 
expansão da economia cafeeira capitalista.  As especificidades do Espírito Santo no contexto das transformações 
socioeconômicas e políticas do Brasil até fins dos anos 60.  As transformações ocorridas no Espírito Santo a 
partir dos anos 70.  As especificidades da modernização conservadora no Espírito Santo: aspectos políticos. 
econômicos, sociais, culturais, tecnológicos e ambientais.  As perspectivas futuras.

EPS06025 POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 6 4 60

A configuração histórica do Estado Brasileiro. A função social A configuração histórica do Estado Brasileiro. A função social 
da educação e definição da política educacional. Estado e 
A configuração histórica do Estado Brasileiro. A função social 
da educação e definição da política educacional. Estado e 
A configuração histórica do Estado Brasileiro. A função social 
da educação e definição da política educacional. Estado e 
planejamento educacional: centralização/descentralização, 

A configuração histórica do Estado Brasileiro. A função social 
da educação e definição da política educacional. Estado e 
planejamento educacional: centralização/descentralização, 
público/privado e quantidade/qualidade. Organização, 

A configuração histórica do Estado Brasileiro. A função social 
da educação e definição da política educacional. Estado e 
planejamento educacional: centralização/descentralização, 
público/privado e quantidade/qualidade. Organização, 
financiamento, gestão e avaliação da Educação Básica. 

A configuração histórica do Estado Brasileiro. A função social 
da educação e definição da política educacional. Estado e 
planejamento educacional: centralização/descentralização, 
público/privado e quantidade/qualidade. Organização, 
financiamento, gestão e avaliação da Educação Básica. 

A configuração histórica do Estado Brasileiro. A função social 
da educação e definição da política educacional. Estado e 
planejamento educacional: centralização/descentralização, 
público/privado e quantidade/qualidade. Organização, 
financiamento, gestão e avaliação da Educação Básica. 
Política de formação de professores no Brasil. Política 

A configuração histórica do Estado Brasileiro. A função social 
da educação e definição da política educacional. Estado e 
planejamento educacional: centralização/descentralização, 
público/privado e quantidade/qualidade. Organização, 
financiamento, gestão e avaliação da Educação Básica. 
Política de formação de professores no Brasil. Política 
educacional no Espírito Santo.

A configuração histórica do Estado Brasileiro. A função social 
da educação e definição da política educacional. Estado e 
planejamento educacional: centralização/descentralização, 
público/privado e quantidade/qualidade. Organização, 
financiamento, gestão e avaliação da Educação Básica. 
Política de formação de professores no Brasil. Política 
educacional no Espírito Santo.

EPS06025 POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 6 4 60

A configuração histórica do Estado Brasileiro. A função social 
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da educação e definição da política educacional. Estado e da educação e definição da política educacional. Estado e da educação e definição da política educacional. Estado e 
planejamento educacional: centralização/descentralização, 
da educação e definição da política educacional. Estado e 
planejamento educacional: centralização/descentralização, 
da educação e definição da política educacional. Estado e 
planejamento educacional: centralização/descentralização, 
público/privado e quantidade/qualidade. Organização, 

da educação e definição da política educacional. Estado e 
planejamento educacional: centralização/descentralização, 
público/privado e quantidade/qualidade. Organização, 
financiamento, gestão e avaliação da Educação Básica. 

da educação e definição da política educacional. Estado e 
planejamento educacional: centralização/descentralização, 
público/privado e quantidade/qualidade. Organização, 
financiamento, gestão e avaliação da Educação Básica. 
Política de formação de professores no Brasil. Política 

da educação e definição da política educacional. Estado e 
planejamento educacional: centralização/descentralização, 
público/privado e quantidade/qualidade. Organização, 
financiamento, gestão e avaliação da Educação Básica. 
Política de formação de professores no Brasil. Política 

da educação e definição da política educacional. Estado e 
planejamento educacional: centralização/descentralização, 
público/privado e quantidade/qualidade. Organização, 
financiamento, gestão e avaliação da Educação Básica. 
Política de formação de professores no Brasil. Política 
educacional no Espírito Santo.

da educação e definição da política educacional. Estado e 
planejamento educacional: centralização/descentralização, 
público/privado e quantidade/qualidade. Organização, 
financiamento, gestão e avaliação da Educação Básica. 
Política de formação de professores no Brasil. Política 
educacional no Espírito Santo.

CSO04686 REPRESENTAÇÃO E COMPORTAMENTO POLÍTICO 6 4 60

Teorias da ação e comportamento político. A lógica do comportamento eleitoral. As relações doTeorias da ação e comportamento político. A lógica do comportamento eleitoral. As relações do
atores e o sistema representativo. As mudanças históricas do sistema representativo. As 
Teorias da ação e comportamento político. A lógica do comportamento eleitoral. As relações do
atores e o sistema representativo. As mudanças históricas do sistema representativo. As 
teorias dos partidos e do sistema partidário.   

Teorias da ação e comportamento político. A lógica do comportamento eleitoral. As relações do
atores e o sistema representativo. As mudanças históricas do sistema representativo. As 
teorias dos partidos e do sistema partidário.   
 

Teorias da ação e comportamento político. A lógica do comportamento eleitoral. As relações do
atores e o sistema representativo. As mudanças históricas do sistema representativo. As 
teorias dos partidos e do sistema partidário.   
 

CSO02946 SEMINARIO EM CIENCIAS SOCIAIS 6 4 60

Discutir os fundamentos da Epistemologia Sociológica para a produção da Monografia. Discutir os fundamentos da Epistemologia Sociológica para a produção da Monografia. 
Debater e discutir as noções: Objeto. Teoria, Dados, Explicação Sociológica, Justificativa e 
Discutir os fundamentos da Epistemologia Sociológica para a produção da Monografia. 
Debater e discutir as noções: Objeto. Teoria, Dados, Explicação Sociológica, Justificativa e 
Prova, Objetividade. Da Ideia bruta ao Pré-projeto: discussões em sala e apresentações 

Discutir os fundamentos da Epistemologia Sociológica para a produção da Monografia. 
Debater e discutir as noções: Objeto. Teoria, Dados, Explicação Sociológica, Justificativa e 
Prova, Objetividade. Da Ideia bruta ao Pré-projeto: discussões em sala e apresentações 
repetidas.

CSO02946 SEMINARIO EM CIENCIAS SOCIAIS 6 4 60

Discutir os fundamentos da Epistemologia Sociológica para a produção da Monografia. Discutir os fundamentos da Epistemologia Sociológica para a produção da Monografia. 
Debater e discutir as noções: Objeto. Teoria, Dados, Explicação Sociológica, Justificativa e 
Discutir os fundamentos da Epistemologia Sociológica para a produção da Monografia. 
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EPS06596 Estagio Supervisionado I 7 9 210

Observação, vivência e análise crítica dos processos didático-Observação, vivência e análise crítica dos processos didático-
pedagógicos que ocorrem na escola e em outros espaços 
Observação, vivência e análise crítica dos processos didático-
pedagógicos que ocorrem na escola e em outros espaços 
Observação, vivência e análise crítica dos processos didático-
pedagógicos que ocorrem na escola e em outros espaços 
educativos. A dimensão dos processos de ensino-

Observação, vivência e análise crítica dos processos didático-
pedagógicos que ocorrem na escola e em outros espaços 
educativos. A dimensão dos processos de ensino-
aprendizagem e a relação teórico-prática no cotidiano escolar: 

Observação, vivência e análise crítica dos processos didático-
pedagógicos que ocorrem na escola e em outros espaços 
educativos. A dimensão dos processos de ensino-
aprendizagem e a relação teórico-prática no cotidiano escolar: 
concepção de currículo; seleção e organização dos 
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aprendizagem e a relação teórico-prática no cotidiano escolar: 
concepção de currículo; seleção e organização dos 
conteúdos; metodologia de ensino; livro didático, 

Observação, vivência e análise crítica dos processos didático-
pedagógicos que ocorrem na escola e em outros espaços 
educativos. A dimensão dos processos de ensino-
aprendizagem e a relação teórico-prática no cotidiano escolar: 
concepção de currículo; seleção e organização dos 
conteúdos; metodologia de ensino; livro didático, 
considerando a análise crítica de seus textos e o exame 
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conteúdos; metodologia de ensino; livro didático, 
considerando a análise crítica de seus textos e o exame 
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pedagógicos que ocorrem na escola e em outros espaços 
educativos. A dimensão dos processos de ensino-
aprendizagem e a relação teórico-prática no cotidiano escolar: 
concepção de currículo; seleção e organização dos 
conteúdos; metodologia de ensino; livro didático, 
considerando a análise crítica de seus textos e o exame 
permanente da estruturação de seu conteúdo; e a avaliação 
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aprendizagem e a relação teórico-prática no cotidiano escolar: 
concepção de currículo; seleção e organização dos 
conteúdos; metodologia de ensino; livro didático, 
considerando a análise crítica de seus textos e o exame 
permanente da estruturação de seu conteúdo; e a avaliação 
da aprendizagem. Ação docente, entendida como regência 
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educativos. A dimensão dos processos de ensino-
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da aprendizagem. Ação docente, entendida como regência 

Observação, vivência e análise crítica dos processos didático-
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conteúdos; metodologia de ensino; livro didático, 
considerando a análise crítica de seus textos e o exame 
permanente da estruturação de seu conteúdo; e a avaliação 
da aprendizagem. Ação docente, entendida como regência 
de classe, contendo a elaboração e operacionalização de 

Observação, vivência e análise crítica dos processos didático-
pedagógicos que ocorrem na escola e em outros espaços 
educativos. A dimensão dos processos de ensino-
aprendizagem e a relação teórico-prática no cotidiano escolar: 
concepção de currículo; seleção e organização dos 
conteúdos; metodologia de ensino; livro didático, 
considerando a análise crítica de seus textos e o exame 
permanente da estruturação de seu conteúdo; e a avaliação 
da aprendizagem. Ação docente, entendida como regência 
de classe, contendo a elaboração e operacionalização de 
projetos pedagógicos.

Observação, vivência e análise crítica dos processos didático-
pedagógicos que ocorrem na escola e em outros espaços 
educativos. A dimensão dos processos de ensino-
aprendizagem e a relação teórico-prática no cotidiano escolar: 
concepção de currículo; seleção e organização dos 
conteúdos; metodologia de ensino; livro didático, 
considerando a análise crítica de seus textos e o exame 
permanente da estruturação de seu conteúdo; e a avaliação 
da aprendizagem. Ação docente, entendida como regência 
de classe, contendo a elaboração e operacionalização de 
projetos pedagógicos.
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aprendizagem e a relação teórico-prática no cotidiano escolar: 
concepção de currículo; seleção e organização dos 
conteúdos; metodologia de ensino; livro didático, 
considerando a análise crítica de seus textos e o exame 
permanente da estruturação de seu conteúdo; e a avaliação 
da aprendizagem. Ação docente, entendida como regência 
de classe, contendo a elaboração e operacionalização de 

educativos. A dimensão dos processos de ensino-
aprendizagem e a relação teórico-prática no cotidiano escolar: 
concepção de currículo; seleção e organização dos 
conteúdos; metodologia de ensino; livro didático, 
considerando a análise crítica de seus textos e o exame 
permanente da estruturação de seu conteúdo; e a avaliação 
da aprendizagem. Ação docente, entendida como regência 
de classe, contendo a elaboração e operacionalização de 
projetos pedagógicos.

educativos. A dimensão dos processos de ensino-
aprendizagem e a relação teórico-prática no cotidiano escolar: 
concepção de currículo; seleção e organização dos 
conteúdos; metodologia de ensino; livro didático, 
considerando a análise crítica de seus textos e o exame 
permanente da estruturação de seu conteúdo; e a avaliação 
da aprendizagem. Ação docente, entendida como regência 
de classe, contendo a elaboração e operacionalização de 
projetos pedagógicos.

CSO06595 Instrumentação do ensino de ciência politica 7 3 60

  
 O saber escolar em Ciência Política. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
 
 O saber escolar em Ciência Política. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à produção de material didático referente aos 

 
 O saber escolar em Ciência Política. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à produção de material didático referente aos 
conhecimentos teóricos e metodológicos da Ciência Política para a Educação Básica.

 
 O saber escolar em Ciência Política. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à produção de material didático referente aos 
conhecimentos teóricos e metodológicos da Ciência Política para a Educação Básica.
 

 
 O saber escolar em Ciência Política. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à produção de material didático referente aos 
conhecimentos teóricos e metodológicos da Ciência Política para a Educação Básica.
 

CSO06595 Instrumentação do ensino de ciência politica 7 3 60

  
 O saber escolar em Ciência Política. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
 
 O saber escolar em Ciência Política. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à produção de material didático referente aos 

 
 O saber escolar em Ciência Política. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à produção de material didático referente aos 
conhecimentos teóricos e metodológicos da Ciência Política para a Educação Básica.

 
 O saber escolar em Ciência Política. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à produção de material didático referente aos 
conhecimentos teóricos e metodológicos da Ciência Política para a Educação Básica.
 

 
 O saber escolar em Ciência Política. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à produção de material didático referente aos 
conhecimentos teóricos e metodológicos da Ciência Política para a Educação Básica.
 

CSO06595 Instrumentação do ensino de ciência politica 7 3 60

  
 O saber escolar em Ciência Política. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
 
 O saber escolar em Ciência Política. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à produção de material didático referente aos 

 
 O saber escolar em Ciência Política. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à produção de material didático referente aos 
conhecimentos teóricos e metodológicos da Ciência Política para a Educação Básica.

 
 O saber escolar em Ciência Política. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à produção de material didático referente aos 
conhecimentos teóricos e metodológicos da Ciência Política para a Educação Básica.
 

 
 O saber escolar em Ciência Política. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à produção de material didático referente aos 
conhecimentos teóricos e metodológicos da Ciência Política para a Educação Básica.
 

CSO06595 Instrumentação do ensino de ciência politica 7 3 60
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 O saber escolar em Ciência Política. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas  O saber escolar em Ciência Política. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à produção de material didático referente aos 
 O saber escolar em Ciência Política. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à produção de material didático referente aos 
conhecimentos teóricos e metodológicos da Ciência Política para a Educação Básica.

 O saber escolar em Ciência Política. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à produção de material didático referente aos 
conhecimentos teóricos e metodológicos da Ciência Política para a Educação Básica.
 

 O saber escolar em Ciência Política. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à produção de material didático referente aos 
conhecimentos teóricos e metodológicos da Ciência Política para a Educação Básica.
 

CSO06594 Instrumentalização do ensino de antropologia 7 3 60

O saber escolar em Antropologia. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas O saber escolar em Antropologia. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à produção de material didático referente aos 
O saber escolar em Antropologia. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à produção de material didático referente aos 
conhecimentos teóricos e metodológicos da Antropologia para a Educação Básica.

CSO06594 Instrumentalização do ensino de antropologia 7 3 60

O saber escolar em Antropologia. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas O saber escolar em Antropologia. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à produção de material didático referente aos 
O saber escolar em Antropologia. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à produção de material didático referente aos 
conhecimentos teóricos e metodológicos da Antropologia para a Educação Básica.

CSO06594 Instrumentalização do ensino de antropologia 7 3 60

O saber escolar em Antropologia. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas O saber escolar em Antropologia. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à produção de material didático referente aos 
O saber escolar em Antropologia. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à produção de material didático referente aos 
conhecimentos teóricos e metodológicos da Antropologia para a Educação Básica.

CSO06594 Instrumentalização do ensino de antropologia 7 3 60

O saber escolar em Antropologia. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas O saber escolar em Antropologia. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à produção de material didático referente aos 
O saber escolar em Antropologia. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à produção de material didático referente aos 
conhecimentos teóricos e metodológicos da Antropologia para a Educação Básica.

CSO06593 Instrumentalização do ensino de sociologia 7 3 60

 O saber escolar em Sociologia. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas  O saber escolar em Sociologia. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à produção de materiais didáticos referentes aos 
 O saber escolar em Sociologia. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à produção de materiais didáticos referentes aos 
conhecimentos teóricos e metodológicos da Sociologia para a Educação Básica.

 O saber escolar em Sociologia. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à produção de materiais didáticos referentes aos 
conhecimentos teóricos e metodológicos da Sociologia para a Educação Básica.

CSO06593 Instrumentalização do ensino de sociologia 7 3 60

 O saber escolar em Sociologia. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas  O saber escolar em Sociologia. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à produção de materiais didáticos referentes aos 
 O saber escolar em Sociologia. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à produção de materiais didáticos referentes aos 
conhecimentos teóricos e metodológicos da Sociologia para a Educação Básica.

 O saber escolar em Sociologia. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à produção de materiais didáticos referentes aos 
conhecimentos teóricos e metodológicos da Sociologia para a Educação Básica.

CSO06593 Instrumentalização do ensino de sociologia 7 3 60
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 O saber escolar em Sociologia. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas  O saber escolar em Sociologia. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à produção de materiais didáticos referentes aos 
 O saber escolar em Sociologia. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à produção de materiais didáticos referentes aos 
conhecimentos teóricos e metodológicos da Sociologia para a Educação Básica.

 O saber escolar em Sociologia. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à produção de materiais didáticos referentes aos 
conhecimentos teóricos e metodológicos da Sociologia para a Educação Básica.

CSO06593 Instrumentalização do ensino de sociologia 7 3 60

 O saber escolar em Sociologia. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas  O saber escolar em Sociologia. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à produção de materiais didáticos referentes aos 
 O saber escolar em Sociologia. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à produção de materiais didáticos referentes aos 
conhecimentos teóricos e metodológicos da Sociologia para a Educação Básica.

 O saber escolar em Sociologia. Desenvolvimento de pesquisas, trabalhos e oficinas 
relacionadas ao ensino, à aprendizagem e à produção de materiais didáticos referentes aos 
conhecimentos teóricos e metodológicos da Sociologia para a Educação Básica.

CSO02944 MONOGRAFIA I 7 4 60

Elaboração do projeto de pesquisa do trabalho de conclusão de curso. (Pré-requisito: CSO 04689 Métodos e Elaboração do projeto de pesquisa do trabalho de conclusão de curso. (Pré-requisito: CSO 04689 Métodos e 
Técnicas de Pesquisa II). 
Elaboração do projeto de pesquisa do trabalho de conclusão de curso. (Pré-requisito: CSO 04689 Métodos e 
Técnicas de Pesquisa II). 
Elaboração do projeto de pesquisa do trabalho de conclusão de curso. (Pré-requisito: CSO 04689 Métodos e 
Técnicas de Pesquisa II). 
Elaboração do projeto de pesquisa do trabalho de conclusão de curso. (Pré-requisito: CSO 04689 Métodos e 
Técnicas de Pesquisa II). 

CSO02944 MONOGRAFIA I 7 4 60

Elaboração do projeto de pesquisa do trabalho de conclusão de curso. (Pré-requisito: CSO 04689 Métodos e Elaboração do projeto de pesquisa do trabalho de conclusão de curso. (Pré-requisito: CSO 04689 Métodos e 
Técnicas de Pesquisa II). 
Elaboração do projeto de pesquisa do trabalho de conclusão de curso. (Pré-requisito: CSO 04689 Métodos e 
Técnicas de Pesquisa II). 
Elaboração do projeto de pesquisa do trabalho de conclusão de curso. (Pré-requisito: CSO 04689 Métodos e 
Técnicas de Pesquisa II). 
Elaboração do projeto de pesquisa do trabalho de conclusão de curso. (Pré-requisito: CSO 04689 Métodos e 
Técnicas de Pesquisa II). 

CSO02944 MONOGRAFIA I 7 4 60

Elaboração do projeto de pesquisa do trabalho de conclusão de curso. (Pré-requisito: CSO 04689 Métodos e Elaboração do projeto de pesquisa do trabalho de conclusão de curso. (Pré-requisito: CSO 04689 Métodos e 
Técnicas de Pesquisa II). 
Elaboração do projeto de pesquisa do trabalho de conclusão de curso. (Pré-requisito: CSO 04689 Métodos e 
Técnicas de Pesquisa II). 
Elaboração do projeto de pesquisa do trabalho de conclusão de curso. (Pré-requisito: CSO 04689 Métodos e 
Técnicas de Pesquisa II). 
Elaboração do projeto de pesquisa do trabalho de conclusão de curso. (Pré-requisito: CSO 04689 Métodos e 
Técnicas de Pesquisa II). 

CSO02944 MONOGRAFIA I 7 4 60

Elaboração do projeto de pesquisa do trabalho de conclusão de curso. (Pré-requisito: CSO 04689 Métodos e Elaboração do projeto de pesquisa do trabalho de conclusão de curso. (Pré-requisito: CSO 04689 Métodos e 
Técnicas de Pesquisa II). 
Elaboração do projeto de pesquisa do trabalho de conclusão de curso. (Pré-requisito: CSO 04689 Métodos e 
Técnicas de Pesquisa II). 
Elaboração do projeto de pesquisa do trabalho de conclusão de curso. (Pré-requisito: CSO 04689 Métodos e 
Técnicas de Pesquisa II). 
Elaboração do projeto de pesquisa do trabalho de conclusão de curso. (Pré-requisito: CSO 04689 Métodos e 
Técnicas de Pesquisa II). 

PSI00764 PSICOLOGIA DA EDUCACAO 7 4 60

Introdução a Psicologia da Educação. Introdução a Psicologia do Desenvolvimento. Criança. Introdução a Psicologia da Educação. Introdução a Psicologia do Desenvolvimento. Criança. 
Características e Problemas Gerais. O Adolescente. Introdução a Psicologia da Aprendizagem.
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PSI00764 PSICOLOGIA DA EDUCACAO 7 4 60

Introdução a Psicologia da Educação. Introdução a Psicologia do Desenvolvimento. Criança. Introdução a Psicologia da Educação. Introdução a Psicologia do Desenvolvimento. Criança. 
Características e Problemas Gerais. O Adolescente. Introdução a Psicologia da Aprendizagem.

PSI00764 PSICOLOGIA DA EDUCACAO 7 4 60

Introdução a Psicologia da Educação. Introdução a Psicologia do Desenvolvimento. Criança. Introdução a Psicologia da Educação. Introdução a Psicologia do Desenvolvimento. Criança. 
Características e Problemas Gerais. O Adolescente. Introdução a Psicologia da Aprendizagem.

PSI00764 PSICOLOGIA DA EDUCACAO 7 4 60

Introdução a Psicologia da Educação. Introdução a Psicologia do Desenvolvimento. Criança. Introdução a Psicologia da Educação. Introdução a Psicologia do Desenvolvimento. Criança. 
Características e Problemas Gerais. O Adolescente. Introdução a Psicologia da Aprendizagem.

EDU05788 Educação e Inclusão 8 4 60

Diferentes abordagens sobre Educação e diversidade. Perspectivas histórico-culturais e psicossociais. Legislação e políticas Diferentes abordagens sobre Educação e diversidade. Perspectivas histórico-culturais e psicossociais. Legislação e políticas 
públicas em educação especial no Brasil e no Espírito Santo; os sujeitos da educação. O cotidiano educacional, o contexto 
Diferentes abordagens sobre Educação e diversidade. Perspectivas histórico-culturais e psicossociais. Legislação e políticas 
públicas em educação especial no Brasil e no Espírito Santo; os sujeitos da educação. O cotidiano educacional, o contexto 
escolar, a diversidade e a escola inclusiva.

EDU05788 Educação e Inclusão 8 4 60

Diferentes abordagens sobre Educação e diversidade. Perspectivas histórico-culturais e psicossociais. Legislação e políticas Diferentes abordagens sobre Educação e diversidade. Perspectivas histórico-culturais e psicossociais. Legislação e políticas 
públicas em educação especial no Brasil e no Espírito Santo; os sujeitos da educação. O cotidiano educacional, o contexto 
Diferentes abordagens sobre Educação e diversidade. Perspectivas histórico-culturais e psicossociais. Legislação e políticas 
públicas em educação especial no Brasil e no Espírito Santo; os sujeitos da educação. O cotidiano educacional, o contexto 
escolar, a diversidade e a escola inclusiva.

EDU05788 Educação e Inclusão 8 4 60

Diferentes abordagens sobre Educação e diversidade. Perspectivas histórico-culturais e psicossociais. Legislação e políticas Diferentes abordagens sobre Educação e diversidade. Perspectivas histórico-culturais e psicossociais. Legislação e políticas 
públicas em educação especial no Brasil e no Espírito Santo; os sujeitos da educação. O cotidiano educacional, o contexto 
Diferentes abordagens sobre Educação e diversidade. Perspectivas histórico-culturais e psicossociais. Legislação e políticas 
públicas em educação especial no Brasil e no Espírito Santo; os sujeitos da educação. O cotidiano educacional, o contexto 
escolar, a diversidade e a escola inclusiva.

EDU05788 Educação e Inclusão 8 4 60

Diferentes abordagens sobre Educação e diversidade. Perspectivas histórico-culturais e psicossociais. Legislação e políticas Diferentes abordagens sobre Educação e diversidade. Perspectivas histórico-culturais e psicossociais. Legislação e políticas 
públicas em educação especial no Brasil e no Espírito Santo; os sujeitos da educação. O cotidiano educacional, o contexto 
Diferentes abordagens sobre Educação e diversidade. Perspectivas histórico-culturais e psicossociais. Legislação e políticas 
públicas em educação especial no Brasil e no Espírito Santo; os sujeitos da educação. O cotidiano educacional, o contexto 
escolar, a diversidade e a escola inclusiva.

EPS06596 Estagio Supervisionado I 8 9 210

Observação, vivência e análise crítica dos processos didático-Observação, vivência e análise crítica dos processos didático-
pedagógicos que ocorrem na escola e em outros espaços 
Observação, vivência e análise crítica dos processos didático-
pedagógicos que ocorrem na escola e em outros espaços 
Observação, vivência e análise crítica dos processos didático-
pedagógicos que ocorrem na escola e em outros espaços 
educativos. A dimensão dos processos de ensino-

Observação, vivência e análise crítica dos processos didático-
pedagógicos que ocorrem na escola e em outros espaços 
educativos. A dimensão dos processos de ensino-
aprendizagem e a relação teórico-prática no cotidiano escolar: 

Observação, vivência e análise crítica dos processos didático-
pedagógicos que ocorrem na escola e em outros espaços 
educativos. A dimensão dos processos de ensino-
aprendizagem e a relação teórico-prática no cotidiano escolar: 
concepção de currículo; seleção e organização dos 

Observação, vivência e análise crítica dos processos didático-
pedagógicos que ocorrem na escola e em outros espaços 
educativos. A dimensão dos processos de ensino-
aprendizagem e a relação teórico-prática no cotidiano escolar: 
concepção de currículo; seleção e organização dos 

Observação, vivência e análise crítica dos processos didático-
pedagógicos que ocorrem na escola e em outros espaços 
educativos. A dimensão dos processos de ensino-
aprendizagem e a relação teórico-prática no cotidiano escolar: 
concepção de currículo; seleção e organização dos 
conteúdos; metodologia de ensino; livro didático, 

Observação, vivência e análise crítica dos processos didático-
pedagógicos que ocorrem na escola e em outros espaços 
educativos. A dimensão dos processos de ensino-
aprendizagem e a relação teórico-prática no cotidiano escolar: 
concepção de currículo; seleção e organização dos 
conteúdos; metodologia de ensino; livro didático, 
considerando a análise crítica de seus textos e o exame 
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permanente da estruturação de seu conteúdo; e a avaliação permanente da estruturação de seu conteúdo; e a avaliação permanente da estruturação de seu conteúdo; e a avaliação 
da aprendizagem. Ação docente, entendida como regência 
permanente da estruturação de seu conteúdo; e a avaliação 
da aprendizagem. Ação docente, entendida como regência 
permanente da estruturação de seu conteúdo; e a avaliação 
da aprendizagem. Ação docente, entendida como regência 
de classe, contendo a elaboração e operacionalização de 

permanente da estruturação de seu conteúdo; e a avaliação 
da aprendizagem. Ação docente, entendida como regência 
de classe, contendo a elaboração e operacionalização de 
projetos pedagógicos.

permanente da estruturação de seu conteúdo; e a avaliação 
da aprendizagem. Ação docente, entendida como regência 
de classe, contendo a elaboração e operacionalização de 
projetos pedagógicos.

EPS06868 Estágio Supervisionado II 8 9 210

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no "Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 
as diferentes propostas, projetos, publicações específicas, 

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 
as diferentes propostas, projetos, publicações específicas, 
suas implicações metodológicas e seus impactos na escola. A

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 
as diferentes propostas, projetos, publicações específicas, 
suas implicações metodológicas e seus impactos na escola. A

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 
as diferentes propostas, projetos, publicações específicas, 
suas implicações metodológicas e seus impactos na escola. A
análise crítica se situações docentes, a articulação teoria e 

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 
as diferentes propostas, projetos, publicações específicas, 
suas implicações metodológicas e seus impactos na escola. A
análise crítica se situações docentes, a articulação teoria e 
prática as suas dimensões e impactos no contexto sócio 

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 
as diferentes propostas, projetos, publicações específicas, 
suas implicações metodológicas e seus impactos na escola. A
análise crítica se situações docentes, a articulação teoria e 
prática as suas dimensões e impactos no contexto sócio 

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 
as diferentes propostas, projetos, publicações específicas, 
suas implicações metodológicas e seus impactos na escola. A
análise crítica se situações docentes, a articulação teoria e 
prática as suas dimensões e impactos no contexto sócio 
escolar."
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"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no "Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 
as diferentes propostas, projetos, publicações específicas, 

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 
as diferentes propostas, projetos, publicações específicas, 
suas implicações metodológicas e seus impactos na escola. A

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 
as diferentes propostas, projetos, publicações específicas, 
suas implicações metodológicas e seus impactos na escola. A

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 
as diferentes propostas, projetos, publicações específicas, 
suas implicações metodológicas e seus impactos na escola. A
análise crítica se situações docentes, a articulação teoria e 

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 
as diferentes propostas, projetos, publicações específicas, 
suas implicações metodológicas e seus impactos na escola. A
análise crítica se situações docentes, a articulação teoria e 
prática as suas dimensões e impactos no contexto sócio 

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 
as diferentes propostas, projetos, publicações específicas, 
suas implicações metodológicas e seus impactos na escola. A
análise crítica se situações docentes, a articulação teoria e 
prática as suas dimensões e impactos no contexto sócio 

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 
as diferentes propostas, projetos, publicações específicas, 
suas implicações metodológicas e seus impactos na escola. A
análise crítica se situações docentes, a articulação teoria e 
prática as suas dimensões e impactos no contexto sócio 
escolar."

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 
as diferentes propostas, projetos, publicações específicas, 
suas implicações metodológicas e seus impactos na escola. A
análise crítica se situações docentes, a articulação teoria e 
prática as suas dimensões e impactos no contexto sócio 
escolar."
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"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no "Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no "Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 
as diferentes propostas, projetos, publicações específicas, 

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 
as diferentes propostas, projetos, publicações específicas, 
suas implicações metodológicas e seus impactos na escola. A

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 
as diferentes propostas, projetos, publicações específicas, 
suas implicações metodológicas e seus impactos na escola. A

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 
as diferentes propostas, projetos, publicações específicas, 
suas implicações metodológicas e seus impactos na escola. A
análise crítica se situações docentes, a articulação teoria e 

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 
as diferentes propostas, projetos, publicações específicas, 
suas implicações metodológicas e seus impactos na escola. A
análise crítica se situações docentes, a articulação teoria e 
prática as suas dimensões e impactos no contexto sócio 

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 
as diferentes propostas, projetos, publicações específicas, 
suas implicações metodológicas e seus impactos na escola. A
análise crítica se situações docentes, a articulação teoria e 
prática as suas dimensões e impactos no contexto sócio 

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 
as diferentes propostas, projetos, publicações específicas, 
suas implicações metodológicas e seus impactos na escola. A
análise crítica se situações docentes, a articulação teoria e 
prática as suas dimensões e impactos no contexto sócio 
escolar."

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 
as diferentes propostas, projetos, publicações específicas, 
suas implicações metodológicas e seus impactos na escola. A
análise crítica se situações docentes, a articulação teoria e 
prática as suas dimensões e impactos no contexto sócio 
escolar."
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"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no "Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 
as diferentes propostas, projetos, publicações específicas, 

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 
as diferentes propostas, projetos, publicações específicas, 
suas implicações metodológicas e seus impactos na escola. A

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 
as diferentes propostas, projetos, publicações específicas, 
suas implicações metodológicas e seus impactos na escola. A

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 
as diferentes propostas, projetos, publicações específicas, 
suas implicações metodológicas e seus impactos na escola. A
análise crítica se situações docentes, a articulação teoria e 

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 
as diferentes propostas, projetos, publicações específicas, 
suas implicações metodológicas e seus impactos na escola. A
análise crítica se situações docentes, a articulação teoria e 
prática as suas dimensões e impactos no contexto sócio 

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 
as diferentes propostas, projetos, publicações específicas, 
suas implicações metodológicas e seus impactos na escola. A
análise crítica se situações docentes, a articulação teoria e 
prática as suas dimensões e impactos no contexto sócio 

"Ensino de Sociologia, e suas traduções mais próximas no 
segundo grau (CSO, Antropologia, C. Políticas) a análise de 
teorias e práticas de ensino, as Ciências Sociais ao alcance 
de todos nas diferentes dinâmicas escolares e faixas etárias, 
diversidade de experiências de ensino e suas problemáticas, 
as diferentes propostas, projetos, publicações específicas, 
suas implicações metodológicas e seus impactos na escola. A
análise crítica se situações docentes, a articulação teoria e 
prática as suas dimensões e impactos no contexto sócio 
escolar."
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A língua de sinais. A representação social dos surdos. A cultura surda. A identidade surda. 
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A língua de sinais. A representação social dos surdos. A cultura surda. A identidade surda. 
Sinais básicos para conversação.  
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Sinais básicos para conversação.  Sinais básicos para conversação.  
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LCE06306 FUNDAMENTOS DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 8 4 60

A língua de sinais. A representação social dos surdos. A cultura surda. A identidade surda. A língua de sinais. A representação social dos surdos. A cultura surda. A identidade surda. 
Sinais básicos para conversação.  
A língua de sinais. A representação social dos surdos. A cultura surda. A identidade surda. 
Sinais básicos para conversação.  
 

A língua de sinais. A representação social dos surdos. A cultura surda. A identidade surda. 
Sinais básicos para conversação.  
 
 

A língua de sinais. A representação social dos surdos. A cultura surda. A identidade surda. 
Sinais básicos para conversação.  
 
 
 

A língua de sinais. A representação social dos surdos. A cultura surda. A identidade surda. 
Sinais básicos para conversação.  
 
 
 
 

A língua de sinais. A representação social dos surdos. A cultura surda. A identidade surda. 
Sinais básicos para conversação.  
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A língua de sinais. A representação social dos surdos. A cultura surda. A identidade surda. A língua de sinais. A representação social dos surdos. A cultura surda. A identidade surda. 
Sinais básicos para conversação.  
A língua de sinais. A representação social dos surdos. A cultura surda. A identidade surda. 
Sinais básicos para conversação.  
 

A língua de sinais. A representação social dos surdos. A cultura surda. A identidade surda. 
Sinais básicos para conversação.  
 
 

A língua de sinais. A representação social dos surdos. A cultura surda. A identidade surda. 
Sinais básicos para conversação.  
 
 
 

A língua de sinais. A representação social dos surdos. A cultura surda. A identidade surda. 
Sinais básicos para conversação.  
 
 
 
 

A língua de sinais. A representação social dos surdos. A cultura surda. A identidade surda. 
Sinais básicos para conversação.  
 
 
 
 

CSO02945 MONOGRAFIA II 8 12 180

Desenvolvimento da monografia: pesquisa bibliográfica; coleta de dados e informações; Desenvolvimento da monografia: pesquisa bibliográfica; coleta de dados e informações; 
processamento e análise dos dados coletados; redação preliminar; discussões e orientação; 
Desenvolvimento da monografia: pesquisa bibliográfica; coleta de dados e informações; 
processamento e análise dos dados coletados; redação preliminar; discussões e orientação; 
redação definitiva; apresentação oral da monografia.

CSO02945 MONOGRAFIA II 8 12 180

Desenvolvimento da monografia: pesquisa bibliográfica; coleta de dados e informações; Desenvolvimento da monografia: pesquisa bibliográfica; coleta de dados e informações; 
processamento e análise dos dados coletados; redação preliminar; discussões e orientação; 
Desenvolvimento da monografia: pesquisa bibliográfica; coleta de dados e informações; 
processamento e análise dos dados coletados; redação preliminar; discussões e orientação; 
redação definitiva; apresentação oral da monografia.

CSO02945 MONOGRAFIA II 8 12 180

Desenvolvimento da monografia: pesquisa bibliográfica; coleta de dados e informações; Desenvolvimento da monografia: pesquisa bibliográfica; coleta de dados e informações; 
processamento e análise dos dados coletados; redação preliminar; discussões e orientação; 
Desenvolvimento da monografia: pesquisa bibliográfica; coleta de dados e informações; 
processamento e análise dos dados coletados; redação preliminar; discussões e orientação; 
redação definitiva; apresentação oral da monografia.

CSO02945 MONOGRAFIA II 8 12 180

Desenvolvimento da monografia: pesquisa bibliográfica; coleta de dados e informações; Desenvolvimento da monografia: pesquisa bibliográfica; coleta de dados e informações; 
processamento e análise dos dados coletados; redação preliminar; discussões e orientação; 
Desenvolvimento da monografia: pesquisa bibliográfica; coleta de dados e informações; 
processamento e análise dos dados coletados; redação preliminar; discussões e orientação; 
redação definitiva; apresentação oral da monografia.
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DID06465 PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA 8 2 60

: Relação entre pesquisa, formação do professor e prática pedagógica, com vistas ao ensino com pesquisa,  : Relação entre pesquisa, formação do professor e prática pedagógica, com vistas ao ensino com pesquisa,  

 considerando suas diferentes interfaces. Análise crítica da ação docente e o papel do professor na pesquisa, na  
: Relação entre pesquisa, formação do professor e prática pedagógica, com vistas ao ensino com pesquisa,  

 considerando suas diferentes interfaces. Análise crítica da ação docente e o papel do professor na pesquisa, na  

 produção e socialização do conhecimento sobre o ensino. Elementos teórico-metodológicos e diferentes enfoques 

: Relação entre pesquisa, formação do professor e prática pedagógica, com vistas ao ensino com pesquisa,  

 considerando suas diferentes interfaces. Análise crítica da ação docente e o papel do professor na pesquisa, na  

 produção e socialização do conhecimento sobre o ensino. Elementos teórico-metodológicos e diferentes enfoques 
da  

: Relação entre pesquisa, formação do professor e prática pedagógica, com vistas ao ensino com pesquisa,  

 considerando suas diferentes interfaces. Análise crítica da ação docente e o papel do professor na pesquisa, na  

 produção e socialização do conhecimento sobre o ensino. Elementos teórico-metodológicos e diferentes enfoques 
da  

 pesquisa sobre, com e para a prática pedagógica.  

: Relação entre pesquisa, formação do professor e prática pedagógica, com vistas ao ensino com pesquisa,  

 considerando suas diferentes interfaces. Análise crítica da ação docente e o papel do professor na pesquisa, na  

 produção e socialização do conhecimento sobre o ensino. Elementos teórico-metodológicos e diferentes enfoques 
da  

 pesquisa sobre, com e para a prática pedagógica.  

DID06465 PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA 8 2 60

: Relação entre pesquisa, formação do professor e prática pedagógica, com vistas ao ensino com pesquisa,  : Relação entre pesquisa, formação do professor e prática pedagógica, com vistas ao ensino com pesquisa,  

 considerando suas diferentes interfaces. Análise crítica da ação docente e o papel do professor na pesquisa, na  
: Relação entre pesquisa, formação do professor e prática pedagógica, com vistas ao ensino com pesquisa,  

 considerando suas diferentes interfaces. Análise crítica da ação docente e o papel do professor na pesquisa, na  

 produção e socialização do conhecimento sobre o ensino. Elementos teórico-metodológicos e diferentes enfoques 

: Relação entre pesquisa, formação do professor e prática pedagógica, com vistas ao ensino com pesquisa,  

 considerando suas diferentes interfaces. Análise crítica da ação docente e o papel do professor na pesquisa, na  

 produção e socialização do conhecimento sobre o ensino. Elementos teórico-metodológicos e diferentes enfoques 
da  

: Relação entre pesquisa, formação do professor e prática pedagógica, com vistas ao ensino com pesquisa,  

 considerando suas diferentes interfaces. Análise crítica da ação docente e o papel do professor na pesquisa, na  

 produção e socialização do conhecimento sobre o ensino. Elementos teórico-metodológicos e diferentes enfoques 
da  

 pesquisa sobre, com e para a prática pedagógica.  

: Relação entre pesquisa, formação do professor e prática pedagógica, com vistas ao ensino com pesquisa,  

 considerando suas diferentes interfaces. Análise crítica da ação docente e o papel do professor na pesquisa, na  

 produção e socialização do conhecimento sobre o ensino. Elementos teórico-metodológicos e diferentes enfoques 
da  

 pesquisa sobre, com e para a prática pedagógica.  

DID06465 PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA 8 2 60

: Relação entre pesquisa, formação do professor e prática pedagógica, com vistas ao ensino com pesquisa,  : Relação entre pesquisa, formação do professor e prática pedagógica, com vistas ao ensino com pesquisa,  

 considerando suas diferentes interfaces. Análise crítica da ação docente e o papel do professor na pesquisa, na  
: Relação entre pesquisa, formação do professor e prática pedagógica, com vistas ao ensino com pesquisa,  

 considerando suas diferentes interfaces. Análise crítica da ação docente e o papel do professor na pesquisa, na  

 produção e socialização do conhecimento sobre o ensino. Elementos teórico-metodológicos e diferentes enfoques 

: Relação entre pesquisa, formação do professor e prática pedagógica, com vistas ao ensino com pesquisa,  

 considerando suas diferentes interfaces. Análise crítica da ação docente e o papel do professor na pesquisa, na  

 produção e socialização do conhecimento sobre o ensino. Elementos teórico-metodológicos e diferentes enfoques 
da  

: Relação entre pesquisa, formação do professor e prática pedagógica, com vistas ao ensino com pesquisa,  

 considerando suas diferentes interfaces. Análise crítica da ação docente e o papel do professor na pesquisa, na  

 produção e socialização do conhecimento sobre o ensino. Elementos teórico-metodológicos e diferentes enfoques 
da  

 pesquisa sobre, com e para a prática pedagógica.  

: Relação entre pesquisa, formação do professor e prática pedagógica, com vistas ao ensino com pesquisa,  

 considerando suas diferentes interfaces. Análise crítica da ação docente e o papel do professor na pesquisa, na  

 produção e socialização do conhecimento sobre o ensino. Elementos teórico-metodológicos e diferentes enfoques 
da  

 pesquisa sobre, com e para a prática pedagógica.  

DID06465 PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA 8 2 60

: Relação entre pesquisa, formação do professor e prática pedagógica, com vistas ao ensino com pesquisa,  : Relação entre pesquisa, formação do professor e prática pedagógica, com vistas ao ensino com pesquisa,  

 considerando suas diferentes interfaces. Análise crítica da ação docente e o papel do professor na pesquisa, na  
: Relação entre pesquisa, formação do professor e prática pedagógica, com vistas ao ensino com pesquisa,  

 considerando suas diferentes interfaces. Análise crítica da ação docente e o papel do professor na pesquisa, na  

 produção e socialização do conhecimento sobre o ensino. Elementos teórico-metodológicos e diferentes enfoques 

: Relação entre pesquisa, formação do professor e prática pedagógica, com vistas ao ensino com pesquisa,  

 considerando suas diferentes interfaces. Análise crítica da ação docente e o papel do professor na pesquisa, na  

 produção e socialização do conhecimento sobre o ensino. Elementos teórico-metodológicos e diferentes enfoques 
da  

: Relação entre pesquisa, formação do professor e prática pedagógica, com vistas ao ensino com pesquisa,  

 considerando suas diferentes interfaces. Análise crítica da ação docente e o papel do professor na pesquisa, na  

 produção e socialização do conhecimento sobre o ensino. Elementos teórico-metodológicos e diferentes enfoques 
da  

 pesquisa sobre, com e para a prática pedagógica.  

: Relação entre pesquisa, formação do professor e prática pedagógica, com vistas ao ensino com pesquisa,  

 considerando suas diferentes interfaces. Análise crítica da ação docente e o papel do professor na pesquisa, na  

 produção e socialização do conhecimento sobre o ensino. Elementos teórico-metodológicos e diferentes enfoques 
da  

 pesquisa sobre, com e para a prática pedagógica.  

CSO11296 Ambiente e Desenvolvimento 4 60

CSO11296 Ambiente e Desenvolvimento 4 60

CSO11296 Ambiente e Desenvolvimento 4 60

CSO11296 Ambiente e Desenvolvimento 4 60

CSO11312 Antropologia Brasileira 4 60

CSO11312 Antropologia Brasileira 4 60

CSO11312 Antropologia Brasileira 4 60

CSO11322 Antropologia da Arte 4 60

CSO11322 Antropologia da Arte 4 60

CSO11322 Antropologia da Arte 4 60
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CSO11316 Antropologia da Saúde 4 60

CSO11316 Antropologia da Saúde 4 60

CSO11316 Antropologia da Saúde 4 60

CSO11317 Antropologia das Emoções 4 60

CSO11317 Antropologia das Emoções 4 60

CSO11317 Antropologia das Emoções 4 60

CSO11315 Antropologia do Desenvolvimento 4 60

CSO11315 Antropologia do Desenvolvimento 4 60

CSO11315 Antropologia do Desenvolvimento 4 60

CSO11318 Antropologia e Educação 4 60

CSO11318 Antropologia e Educação 4 60

CSO11318 Antropologia e Educação 4 60

CSO11319 Antropologia Econômica 4 60

CSO11319 Antropologia Econômica 4 60

CSO11319 Antropologia Econômica 4 60

FIL05827 Antropologia Filosófica I 4 60

CSO04697 ANTROPOLOGIA  E ETNOLOGIA DO BRASIL 4 60

Temas, trajetórias, tedências e estilos da Antropologia no Brasil. Os campos de investigação e Temas, trajetórias, tedências e estilos da Antropologia no Brasil. Os campos de investigação e 
a especificidade da questão indígena no Brasil. Estudos comparados e etnografias clássicas e 
Temas, trajetórias, tedências e estilos da Antropologia no Brasil. Os campos de investigação e 
a especificidade da questão indígena no Brasil. Estudos comparados e etnografias clássicas e 
contemporâneas das sociedades indígenas.

CSO04697 ANTROPOLOGIA  E ETNOLOGIA DO BRASIL 4 60

Temas, trajetórias, tedências e estilos da Antropologia no Brasil. Os campos de investigação e Temas, trajetórias, tedências e estilos da Antropologia no Brasil. Os campos de investigação e 
a especificidade da questão indígena no Brasil. Estudos comparados e etnografias clássicas e 
Temas, trajetórias, tedências e estilos da Antropologia no Brasil. Os campos de investigação e 
a especificidade da questão indígena no Brasil. Estudos comparados e etnografias clássicas e 
contemporâneas das sociedades indígenas.

CSO04697 ANTROPOLOGIA  E ETNOLOGIA DO BRASIL 4 60

Temas, trajetórias, tedências e estilos da Antropologia no Brasil. Os campos de investigação e Temas, trajetórias, tedências e estilos da Antropologia no Brasil. Os campos de investigação e 
a especificidade da questão indígena no Brasil. Estudos comparados e etnografias clássicas e 
Temas, trajetórias, tedências e estilos da Antropologia no Brasil. Os campos de investigação e 
a especificidade da questão indígena no Brasil. Estudos comparados e etnografias clássicas e 
contemporâneas das sociedades indígenas.

CSO04697 ANTROPOLOGIA  E ETNOLOGIA DO BRASIL 4 60

Temas, trajetórias, tedências e estilos da Antropologia no Brasil. Os campos de investigação e Temas, trajetórias, tedências e estilos da Antropologia no Brasil. Os campos de investigação e 
a especificidade da questão indígena no Brasil. Estudos comparados e etnografias clássicas e 
Temas, trajetórias, tedências e estilos da Antropologia no Brasil. Os campos de investigação e 
a especificidade da questão indígena no Brasil. Estudos comparados e etnografias clássicas e 
contemporâneas das sociedades indígenas.

CSO04697 ANTROPOLOGIA  E ETNOLOGIA DO BRASIL 4 60

Temas, trajetórias, tedências e estilos da Antropologia no Brasil. Os campos de investigação e Temas, trajetórias, tedências e estilos da Antropologia no Brasil. Os campos de investigação e 
a especificidade da questão indígena no Brasil. Estudos comparados e etnografias clássicas e 
Temas, trajetórias, tedências e estilos da Antropologia no Brasil. Os campos de investigação e 
a especificidade da questão indígena no Brasil. Estudos comparados e etnografias clássicas e 
contemporâneas das sociedades indígenas.
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CSO04697 ANTROPOLOGIA  E ETNOLOGIA DO BRASIL 4 60

Temas, trajetórias, tedências e estilos da Antropologia no Brasil. Os campos de investigação e Temas, trajetórias, tedências e estilos da Antropologia no Brasil. Os campos de investigação e 
a especificidade da questão indígena no Brasil. Estudos comparados e etnografias clássicas e 
Temas, trajetórias, tedências e estilos da Antropologia no Brasil. Os campos de investigação e 
a especificidade da questão indígena no Brasil. Estudos comparados e etnografias clássicas e 
contemporâneas das sociedades indígenas.

CSO06452 ANTROPOLOGIA DAS FAMÍLIAS 4 60

CSO06452 ANTROPOLOGIA DAS FAMÍLIAS 4 60

CSO06452 ANTROPOLOGIA DAS FAMÍLIAS 4 60

CSO06452 ANTROPOLOGIA DAS FAMÍLIAS 4 60

CSO06452 ANTROPOLOGIA DAS FAMÍLIAS 4 60

CSO06452 ANTROPOLOGIA DAS FAMÍLIAS 4 60

CSO06453 ANTROPOLOGIA DAS IDENTIDADES E DIFERENÇAS: RAÇA, GÊNERO E 4 60

CSO06453 ANTROPOLOGIA DAS IDENTIDADES E DIFERENÇAS: RAÇA, GÊNERO E 4 60

CSO06453 ANTROPOLOGIA DAS IDENTIDADES E DIFERENÇAS: RAÇA, GÊNERO E 4 60

CSO06453 ANTROPOLOGIA DAS IDENTIDADES E DIFERENÇAS: RAÇA, GÊNERO E 4 60

CSO06453 ANTROPOLOGIA DAS IDENTIDADES E DIFERENÇAS: RAÇA, GÊNERO E 4 60

CSO06453 ANTROPOLOGIA DAS IDENTIDADES E DIFERENÇAS: RAÇA, GÊNERO E 4 60

CSO04709 ANTROPOLOGIA DAS RELIGIÕES 4 60

As primeiras formulações teóricas: evolucionismo, difusionismo, historicismo. Ênfase nos As primeiras formulações teóricas: evolucionismo, difusionismo, historicismo. Ênfase nos 
temas privilegiados pelos evolucionistas: parentesco e religião. Ruptura com o evolucionismo: a 
As primeiras formulações teóricas: evolucionismo, difusionismo, historicismo. Ênfase nos 
temas privilegiados pelos evolucionistas: parentesco e religião. Ruptura com o evolucionismo: a 
pesquisa de campo de Boas e Malinowski. A questão da lógica e do sentido da cultura              

As primeiras formulações teóricas: evolucionismo, difusionismo, historicismo. Ênfase nos 
temas privilegiados pelos evolucionistas: parentesco e religião. Ruptura com o evolucionismo: a 
pesquisa de campo de Boas e Malinowski. A questão da lógica e do sentido da cultura              
 

As primeiras formulações teóricas: evolucionismo, difusionismo, historicismo. Ênfase nos 
temas privilegiados pelos evolucionistas: parentesco e religião. Ruptura com o evolucionismo: a 
pesquisa de campo de Boas e Malinowski. A questão da lógica e do sentido da cultura              
 

CSO04709 ANTROPOLOGIA DAS RELIGIÕES 4 60

As primeiras formulações teóricas: evolucionismo, difusionismo, historicismo. Ênfase nos As primeiras formulações teóricas: evolucionismo, difusionismo, historicismo. Ênfase nos 
temas privilegiados pelos evolucionistas: parentesco e religião. Ruptura com o evolucionismo: a 
As primeiras formulações teóricas: evolucionismo, difusionismo, historicismo. Ênfase nos 
temas privilegiados pelos evolucionistas: parentesco e religião. Ruptura com o evolucionismo: a 
pesquisa de campo de Boas e Malinowski. A questão da lógica e do sentido da cultura              

As primeiras formulações teóricas: evolucionismo, difusionismo, historicismo. Ênfase nos 
temas privilegiados pelos evolucionistas: parentesco e religião. Ruptura com o evolucionismo: a 
pesquisa de campo de Boas e Malinowski. A questão da lógica e do sentido da cultura              
 

As primeiras formulações teóricas: evolucionismo, difusionismo, historicismo. Ênfase nos 
temas privilegiados pelos evolucionistas: parentesco e religião. Ruptura com o evolucionismo: a 
pesquisa de campo de Boas e Malinowski. A questão da lógica e do sentido da cultura              
 

CSO04709 ANTROPOLOGIA DAS RELIGIÕES 4 60

As primeiras formulações teóricas: evolucionismo, difusionismo, historicismo. Ênfase nos As primeiras formulações teóricas: evolucionismo, difusionismo, historicismo. Ênfase nos 
temas privilegiados pelos evolucionistas: parentesco e religião. Ruptura com o evolucionismo: a 
As primeiras formulações teóricas: evolucionismo, difusionismo, historicismo. Ênfase nos 
temas privilegiados pelos evolucionistas: parentesco e religião. Ruptura com o evolucionismo: a 
pesquisa de campo de Boas e Malinowski. A questão da lógica e do sentido da cultura              

As primeiras formulações teóricas: evolucionismo, difusionismo, historicismo. Ênfase nos 
temas privilegiados pelos evolucionistas: parentesco e religião. Ruptura com o evolucionismo: a 
pesquisa de campo de Boas e Malinowski. A questão da lógica e do sentido da cultura              
 

As primeiras formulações teóricas: evolucionismo, difusionismo, historicismo. Ênfase nos 
temas privilegiados pelos evolucionistas: parentesco e religião. Ruptura com o evolucionismo: a 
pesquisa de campo de Boas e Malinowski. A questão da lógica e do sentido da cultura              
 

CSO04709 ANTROPOLOGIA DAS RELIGIÕES 4 60

As primeiras formulações teóricas: evolucionismo, difusionismo, historicismo. Ênfase nos 
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temas privilegiados pelos evolucionistas: parentesco e religião. Ruptura com o evolucionismo: a temas privilegiados pelos evolucionistas: parentesco e religião. Ruptura com o evolucionismo: a 
pesquisa de campo de Boas e Malinowski. A questão da lógica e do sentido da cultura              
temas privilegiados pelos evolucionistas: parentesco e religião. Ruptura com o evolucionismo: a 
pesquisa de campo de Boas e Malinowski. A questão da lógica e do sentido da cultura              
 

temas privilegiados pelos evolucionistas: parentesco e religião. Ruptura com o evolucionismo: a 
pesquisa de campo de Boas e Malinowski. A questão da lógica e do sentido da cultura              
 

CSO04709 ANTROPOLOGIA DAS RELIGIÕES 4 60

As primeiras formulações teóricas: evolucionismo, difusionismo, historicismo. Ênfase nos As primeiras formulações teóricas: evolucionismo, difusionismo, historicismo. Ênfase nos 
temas privilegiados pelos evolucionistas: parentesco e religião. Ruptura com o evolucionismo: a 
As primeiras formulações teóricas: evolucionismo, difusionismo, historicismo. Ênfase nos 
temas privilegiados pelos evolucionistas: parentesco e religião. Ruptura com o evolucionismo: a 
pesquisa de campo de Boas e Malinowski. A questão da lógica e do sentido da cultura              

As primeiras formulações teóricas: evolucionismo, difusionismo, historicismo. Ênfase nos 
temas privilegiados pelos evolucionistas: parentesco e religião. Ruptura com o evolucionismo: a 
pesquisa de campo de Boas e Malinowski. A questão da lógica e do sentido da cultura              
 

As primeiras formulações teóricas: evolucionismo, difusionismo, historicismo. Ênfase nos 
temas privilegiados pelos evolucionistas: parentesco e religião. Ruptura com o evolucionismo: a 
pesquisa de campo de Boas e Malinowski. A questão da lógica e do sentido da cultura              
 

CSO04709 ANTROPOLOGIA DAS RELIGIÕES 4 60

As primeiras formulações teóricas: evolucionismo, difusionismo, historicismo. Ênfase nos As primeiras formulações teóricas: evolucionismo, difusionismo, historicismo. Ênfase nos 
temas privilegiados pelos evolucionistas: parentesco e religião. Ruptura com o evolucionismo: a 
As primeiras formulações teóricas: evolucionismo, difusionismo, historicismo. Ênfase nos 
temas privilegiados pelos evolucionistas: parentesco e religião. Ruptura com o evolucionismo: a 
pesquisa de campo de Boas e Malinowski. A questão da lógica e do sentido da cultura              

As primeiras formulações teóricas: evolucionismo, difusionismo, historicismo. Ênfase nos 
temas privilegiados pelos evolucionistas: parentesco e religião. Ruptura com o evolucionismo: a 
pesquisa de campo de Boas e Malinowski. A questão da lógica e do sentido da cultura              
 

As primeiras formulações teóricas: evolucionismo, difusionismo, historicismo. Ênfase nos 
temas privilegiados pelos evolucionistas: parentesco e religião. Ruptura com o evolucionismo: a 
pesquisa de campo de Boas e Malinowski. A questão da lógica e do sentido da cultura              
 

CSO06454 ANTROPOLOGIA DAS TRADIÇÕES CULTURAIS BRASILEIRAS 4 60

CSO06454 ANTROPOLOGIA DAS TRADIÇÕES CULTURAIS BRASILEIRAS 4 60

CSO06454 ANTROPOLOGIA DAS TRADIÇÕES CULTURAIS BRASILEIRAS 4 60

CSO06454 ANTROPOLOGIA DAS TRADIÇÕES CULTURAIS BRASILEIRAS 4 60

CSO06454 ANTROPOLOGIA DAS TRADIÇÕES CULTURAIS BRASILEIRAS 4 60

CSO06454 ANTROPOLOGIA DAS TRADIÇÕES CULTURAIS BRASILEIRAS 4 60

CSO06455 ANTROPOLOGIA DO CONSUMO 4 60

CSO06455 ANTROPOLOGIA DO CONSUMO 4 60

CSO06455 ANTROPOLOGIA DO CONSUMO 4 60

CSO06455 ANTROPOLOGIA DO CONSUMO 4 60

CSO06455 ANTROPOLOGIA DO CONSUMO 4 60

CSO06455 ANTROPOLOGIA DO CONSUMO 4 60

CSO06456 ANTROPOLOGIA DO CORPO 4 60

CSO06456 ANTROPOLOGIA DO CORPO 4 60

CSO06456 ANTROPOLOGIA DO CORPO 4 60

CSO06456 ANTROPOLOGIA DO CORPO 4 60

CSO06456 ANTROPOLOGIA DO CORPO 4 60

CSO06456 ANTROPOLOGIA DO CORPO 4 60

CSO04694 ANTROPOLOGIA DO PODER 4 60

Teorias e conceitos sobre poder, conflito, violência, consenso e lei. Nação, Estado e Estado-Teorias e conceitos sobre poder, conflito, violência, consenso e lei. Nação, Estado e Estado-
Nação. Sociedades sem Estado e Sociedades contra o Estado. Direitos humanos e 
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diversidades cultural.

CSO04694 ANTROPOLOGIA DO PODER 4 60

Teorias e conceitos sobre poder, conflito, violência, consenso e lei. Nação, Estado e Estado-Teorias e conceitos sobre poder, conflito, violência, consenso e lei. Nação, Estado e Estado-
Nação. Sociedades sem Estado e Sociedades contra o Estado. Direitos humanos e 
Teorias e conceitos sobre poder, conflito, violência, consenso e lei. Nação, Estado e Estado-
Nação. Sociedades sem Estado e Sociedades contra o Estado. Direitos humanos e 
diversidades cultural.

CSO04694 ANTROPOLOGIA DO PODER 4 60

Teorias e conceitos sobre poder, conflito, violência, consenso e lei. Nação, Estado e Estado-Teorias e conceitos sobre poder, conflito, violência, consenso e lei. Nação, Estado e Estado-
Nação. Sociedades sem Estado e Sociedades contra o Estado. Direitos humanos e 
Teorias e conceitos sobre poder, conflito, violência, consenso e lei. Nação, Estado e Estado-
Nação. Sociedades sem Estado e Sociedades contra o Estado. Direitos humanos e 
diversidades cultural.

CSO04694 ANTROPOLOGIA DO PODER 4 60

Teorias e conceitos sobre poder, conflito, violência, consenso e lei. Nação, Estado e Estado-Teorias e conceitos sobre poder, conflito, violência, consenso e lei. Nação, Estado e Estado-
Nação. Sociedades sem Estado e Sociedades contra o Estado. Direitos humanos e 
Teorias e conceitos sobre poder, conflito, violência, consenso e lei. Nação, Estado e Estado-
Nação. Sociedades sem Estado e Sociedades contra o Estado. Direitos humanos e 
diversidades cultural.

CSO04694 ANTROPOLOGIA DO PODER 4 60

Teorias e conceitos sobre poder, conflito, violência, consenso e lei. Nação, Estado e Estado-Teorias e conceitos sobre poder, conflito, violência, consenso e lei. Nação, Estado e Estado-
Nação. Sociedades sem Estado e Sociedades contra o Estado. Direitos humanos e 
Teorias e conceitos sobre poder, conflito, violência, consenso e lei. Nação, Estado e Estado-
Nação. Sociedades sem Estado e Sociedades contra o Estado. Direitos humanos e 
diversidades cultural.

CSO04694 ANTROPOLOGIA DO PODER 4 60

Teorias e conceitos sobre poder, conflito, violência, consenso e lei. Nação, Estado e Estado-Teorias e conceitos sobre poder, conflito, violência, consenso e lei. Nação, Estado e Estado-
Nação. Sociedades sem Estado e Sociedades contra o Estado. Direitos humanos e 
Teorias e conceitos sobre poder, conflito, violência, consenso e lei. Nação, Estado e Estado-
Nação. Sociedades sem Estado e Sociedades contra o Estado. Direitos humanos e 
diversidades cultural.

CSO06457 ANTROPOLOGIA DOS AFRO-BRASILEIROS 4 60

CSO06457 ANTROPOLOGIA DOS AFRO-BRASILEIROS 4 60

CSO06457 ANTROPOLOGIA DOS AFRO-BRASILEIROS 4 60

CSO06457 ANTROPOLOGIA DOS AFRO-BRASILEIROS 4 60

CSO06457 ANTROPOLOGIA DOS AFRO-BRASILEIROS 4 60

CSO06457 ANTROPOLOGIA DOS AFRO-BRASILEIROS 4 60

CSO06451 ANTROPOLOGIA E ETNICIDADE 4 60

CSO06451 ANTROPOLOGIA E ETNICIDADE 4 60

CSO06451 ANTROPOLOGIA E ETNICIDADE 4 60

CSO06451 ANTROPOLOGIA E ETNICIDADE 4 60

CSO06451 ANTROPOLOGIA E ETNICIDADE 4 60

CSO06451 ANTROPOLOGIA E ETNICIDADE 4 60

CSO04708 ANTROPOLOGIA E TECNOLOGIAS60 4 60

Desenvolvimento técno-científico, novos modelos culturais e parâmetros de análise. As Desenvolvimento técno-científico, novos modelos culturais e parâmetros de análise. As 
tecnologias e as transformações nos modos de produzir, viver, sentir, perceber e pensar das 
Desenvolvimento técno-científico, novos modelos culturais e parâmetros de análise. As 
tecnologias e as transformações nos modos de produzir, viver, sentir, perceber e pensar das 
sociedades modernas e contemporâneas.
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CSO04708 ANTROPOLOGIA E TECNOLOGIAS60 4 60

Desenvolvimento técno-científico, novos modelos culturais e parâmetros de análise. As Desenvolvimento técno-científico, novos modelos culturais e parâmetros de análise. As 
tecnologias e as transformações nos modos de produzir, viver, sentir, perceber e pensar das 
Desenvolvimento técno-científico, novos modelos culturais e parâmetros de análise. As 
tecnologias e as transformações nos modos de produzir, viver, sentir, perceber e pensar das 
sociedades modernas e contemporâneas.

CSO04708 ANTROPOLOGIA E TECNOLOGIAS60 4 60

Desenvolvimento técno-científico, novos modelos culturais e parâmetros de análise. As Desenvolvimento técno-científico, novos modelos culturais e parâmetros de análise. As 
tecnologias e as transformações nos modos de produzir, viver, sentir, perceber e pensar das 
Desenvolvimento técno-científico, novos modelos culturais e parâmetros de análise. As 
tecnologias e as transformações nos modos de produzir, viver, sentir, perceber e pensar das 
sociedades modernas e contemporâneas.

CSO04708 ANTROPOLOGIA E TECNOLOGIAS60 4 60

Desenvolvimento técno-científico, novos modelos culturais e parâmetros de análise. As Desenvolvimento técno-científico, novos modelos culturais e parâmetros de análise. As 
tecnologias e as transformações nos modos de produzir, viver, sentir, perceber e pensar das 
Desenvolvimento técno-científico, novos modelos culturais e parâmetros de análise. As 
tecnologias e as transformações nos modos de produzir, viver, sentir, perceber e pensar das 
sociedades modernas e contemporâneas.

CSO04708 ANTROPOLOGIA E TECNOLOGIAS60 4 60

Desenvolvimento técno-científico, novos modelos culturais e parâmetros de análise. As Desenvolvimento técno-científico, novos modelos culturais e parâmetros de análise. As 
tecnologias e as transformações nos modos de produzir, viver, sentir, perceber e pensar das 
Desenvolvimento técno-científico, novos modelos culturais e parâmetros de análise. As 
tecnologias e as transformações nos modos de produzir, viver, sentir, perceber e pensar das 
sociedades modernas e contemporâneas.

CSO04708 ANTROPOLOGIA E TECNOLOGIAS60 4 60

Desenvolvimento técno-científico, novos modelos culturais e parâmetros de análise. As Desenvolvimento técno-científico, novos modelos culturais e parâmetros de análise. As 
tecnologias e as transformações nos modos de produzir, viver, sentir, perceber e pensar das 
Desenvolvimento técno-científico, novos modelos culturais e parâmetros de análise. As 
tecnologias e as transformações nos modos de produzir, viver, sentir, perceber e pensar das 
sociedades modernas e contemporâneas.

CSO06450 ANTROPOLOGIA JURÍDICA 4 60

CSO06450 ANTROPOLOGIA JURÍDICA 4 60

CSO06450 ANTROPOLOGIA JURÍDICA 4 60

CSO06450 ANTROPOLOGIA JURÍDICA 4 60

CSO06450 ANTROPOLOGIA JURÍDICA 4 60

CSO06450 ANTROPOLOGIA JURÍDICA 4 60

CSO04701 ANTROPOLOGIA URBANA 4 60

A cidade: dimensões e estudos antropológicos clássicos. As formas de organização da vida A cidade: dimensões e estudos antropológicos clássicos. As formas de organização da vida 
social e da produção cultural das cidades. Novos objetos e novas metodologias.

CSO04701 ANTROPOLOGIA URBANA 4 60

A cidade: dimensões e estudos antropológicos clássicos. As formas de organização da vida A cidade: dimensões e estudos antropológicos clássicos. As formas de organização da vida 
social e da produção cultural das cidades. Novos objetos e novas metodologias.

CSO04701 ANTROPOLOGIA URBANA 4 60

A cidade: dimensões e estudos antropológicos clássicos. As formas de organização da vida A cidade: dimensões e estudos antropológicos clássicos. As formas de organização da vida 
social e da produção cultural das cidades. Novos objetos e novas metodologias.

CSO04701 ANTROPOLOGIA URBANA 4 60

A cidade: dimensões e estudos antropológicos clássicos. As formas de organização da vida A cidade: dimensões e estudos antropológicos clássicos. As formas de organização da vida 
social e da produção cultural das cidades. Novos objetos e novas metodologias.
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CSO04701 ANTROPOLOGIA URBANA 4 60

A cidade: dimensões e estudos antropológicos clássicos. As formas de organização da vida A cidade: dimensões e estudos antropológicos clássicos. As formas de organização da vida 
social e da produção cultural das cidades. Novos objetos e novas metodologias.

CSO04701 ANTROPOLOGIA URBANA 4 60

A cidade: dimensões e estudos antropológicos clássicos. As formas de organização da vida A cidade: dimensões e estudos antropológicos clássicos. As formas de organização da vida 
social e da produção cultural das cidades. Novos objetos e novas metodologias.

CSO06458 ANTROPOLOGIA, DELITO E CONFLITO 4 60

CSO06458 ANTROPOLOGIA, DELITO E CONFLITO 4 60

CSO06458 ANTROPOLOGIA, DELITO E CONFLITO 4 60

CSO06458 ANTROPOLOGIA, DELITO E CONFLITO 4 60

CSO06458 ANTROPOLOGIA, DELITO E CONFLITO 4 60

CSO06458 ANTROPOLOGIA, DELITO E CONFLITO 4 60

CSO04705 ANTROPOLOGIA, IMAGEM E SOM 4 60

Imagem, Som e Etnografia como campos envolvidos na descrição e apresentação do "outro". Imagem, Som e Etnografia como campos envolvidos na descrição e apresentação do "outro". 
Mapeamento das perspectivas desenvolvidas na Antropologia como possibilidades de tratar o 
Imagem, Som e Etnografia como campos envolvidos na descrição e apresentação do "outro". 
Mapeamento das perspectivas desenvolvidas na Antropologia como possibilidades de tratar o 
visual e o sonoro.

CSO04705 ANTROPOLOGIA, IMAGEM E SOM 4 60

Imagem, Som e Etnografia como campos envolvidos na descrição e apresentação do "outro". Imagem, Som e Etnografia como campos envolvidos na descrição e apresentação do "outro". 
Mapeamento das perspectivas desenvolvidas na Antropologia como possibilidades de tratar o 
Imagem, Som e Etnografia como campos envolvidos na descrição e apresentação do "outro". 
Mapeamento das perspectivas desenvolvidas na Antropologia como possibilidades de tratar o 
visual e o sonoro.

CSO04705 ANTROPOLOGIA, IMAGEM E SOM 4 60

Imagem, Som e Etnografia como campos envolvidos na descrição e apresentação do "outro". Imagem, Som e Etnografia como campos envolvidos na descrição e apresentação do "outro". 
Mapeamento das perspectivas desenvolvidas na Antropologia como possibilidades de tratar o 
Imagem, Som e Etnografia como campos envolvidos na descrição e apresentação do "outro". 
Mapeamento das perspectivas desenvolvidas na Antropologia como possibilidades de tratar o 
visual e o sonoro.

CSO04705 ANTROPOLOGIA, IMAGEM E SOM 4 60

Imagem, Som e Etnografia como campos envolvidos na descrição e apresentação do "outro". Imagem, Som e Etnografia como campos envolvidos na descrição e apresentação do "outro". 
Mapeamento das perspectivas desenvolvidas na Antropologia como possibilidades de tratar o 
Imagem, Som e Etnografia como campos envolvidos na descrição e apresentação do "outro". 
Mapeamento das perspectivas desenvolvidas na Antropologia como possibilidades de tratar o 
visual e o sonoro.

CSO04705 ANTROPOLOGIA, IMAGEM E SOM 4 60

Imagem, Som e Etnografia como campos envolvidos na descrição e apresentação do "outro". Imagem, Som e Etnografia como campos envolvidos na descrição e apresentação do "outro". 
Mapeamento das perspectivas desenvolvidas na Antropologia como possibilidades de tratar o 
Imagem, Som e Etnografia como campos envolvidos na descrição e apresentação do "outro". 
Mapeamento das perspectivas desenvolvidas na Antropologia como possibilidades de tratar o 
visual e o sonoro.

CSO04705 ANTROPOLOGIA, IMAGEM E SOM 4 60

Imagem, Som e Etnografia como campos envolvidos na descrição e apresentação do "outro". Imagem, Som e Etnografia como campos envolvidos na descrição e apresentação do "outro". 
Mapeamento das perspectivas desenvolvidas na Antropologia como possibilidades de tratar o 
Imagem, Som e Etnografia como campos envolvidos na descrição e apresentação do "outro". 
Mapeamento das perspectivas desenvolvidas na Antropologia como possibilidades de tratar o 
visual e o sonoro.

CSO11314 Construção Social da Pessoa 4 60

CSO11314 Construção Social da Pessoa 4 60
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CSO11314 Construção Social da Pessoa 4 60

CSO04719 CRISE E REFORMA DO ESTADO NA AMÉRICA LATINA E NO BRASIL 4 60

Transições democráticas. Liberalismo, neoliberalismo e a crise do Estado desenvolvimentista. Transições democráticas. Liberalismo, neoliberalismo e a crise do Estado desenvolvimentista. 
Estado, mercado e democracia em tempos de globalização e integração regional: relações 
Transições democráticas. Liberalismo, neoliberalismo e a crise do Estado desenvolvimentista. 
Estado, mercado e democracia em tempos de globalização e integração regional: relações 
estratégicas e atores emergentes. Reforma do Estado no Brasil: vínculos entre reformas 

Transições democráticas. Liberalismo, neoliberalismo e a crise do Estado desenvolvimentista. 
Estado, mercado e democracia em tempos de globalização e integração regional: relações 
estratégicas e atores emergentes. Reforma do Estado no Brasil: vínculos entre reformas 
econômicas e reformas políticas.

CSO04719 CRISE E REFORMA DO ESTADO NA AMÉRICA LATINA E NO BRASIL 4 60

Transições democráticas. Liberalismo, neoliberalismo e a crise do Estado desenvolvimentista. Transições democráticas. Liberalismo, neoliberalismo e a crise do Estado desenvolvimentista. 
Estado, mercado e democracia em tempos de globalização e integração regional: relações 
Transições democráticas. Liberalismo, neoliberalismo e a crise do Estado desenvolvimentista. 
Estado, mercado e democracia em tempos de globalização e integração regional: relações 
estratégicas e atores emergentes. Reforma do Estado no Brasil: vínculos entre reformas 

Transições democráticas. Liberalismo, neoliberalismo e a crise do Estado desenvolvimentista. 
Estado, mercado e democracia em tempos de globalização e integração regional: relações 
estratégicas e atores emergentes. Reforma do Estado no Brasil: vínculos entre reformas 
econômicas e reformas políticas.

CSO04719 CRISE E REFORMA DO ESTADO NA AMÉRICA LATINA E NO BRASIL 4 60

Transições democráticas. Liberalismo, neoliberalismo e a crise do Estado desenvolvimentista. Transições democráticas. Liberalismo, neoliberalismo e a crise do Estado desenvolvimentista. 
Estado, mercado e democracia em tempos de globalização e integração regional: relações 
Transições democráticas. Liberalismo, neoliberalismo e a crise do Estado desenvolvimentista. 
Estado, mercado e democracia em tempos de globalização e integração regional: relações 
estratégicas e atores emergentes. Reforma do Estado no Brasil: vínculos entre reformas 

Transições democráticas. Liberalismo, neoliberalismo e a crise do Estado desenvolvimentista. 
Estado, mercado e democracia em tempos de globalização e integração regional: relações 
estratégicas e atores emergentes. Reforma do Estado no Brasil: vínculos entre reformas 
econômicas e reformas políticas.

CSO04719 CRISE E REFORMA DO ESTADO NA AMÉRICA LATINA E NO BRASIL 4 60

Transições democráticas. Liberalismo, neoliberalismo e a crise do Estado desenvolvimentista. Transições democráticas. Liberalismo, neoliberalismo e a crise do Estado desenvolvimentista. 
Estado, mercado e democracia em tempos de globalização e integração regional: relações 
Transições democráticas. Liberalismo, neoliberalismo e a crise do Estado desenvolvimentista. 
Estado, mercado e democracia em tempos de globalização e integração regional: relações 
estratégicas e atores emergentes. Reforma do Estado no Brasil: vínculos entre reformas 

Transições democráticas. Liberalismo, neoliberalismo e a crise do Estado desenvolvimentista. 
Estado, mercado e democracia em tempos de globalização e integração regional: relações 
estratégicas e atores emergentes. Reforma do Estado no Brasil: vínculos entre reformas 
econômicas e reformas políticas.

CSO04719 CRISE E REFORMA DO ESTADO NA AMÉRICA LATINA E NO BRASIL 4 60

Transições democráticas. Liberalismo, neoliberalismo e a crise do Estado desenvolvimentista. Transições democráticas. Liberalismo, neoliberalismo e a crise do Estado desenvolvimentista. 
Estado, mercado e democracia em tempos de globalização e integração regional: relações 
Transições democráticas. Liberalismo, neoliberalismo e a crise do Estado desenvolvimentista. 
Estado, mercado e democracia em tempos de globalização e integração regional: relações 
estratégicas e atores emergentes. Reforma do Estado no Brasil: vínculos entre reformas 

Transições democráticas. Liberalismo, neoliberalismo e a crise do Estado desenvolvimentista. 
Estado, mercado e democracia em tempos de globalização e integração regional: relações 
estratégicas e atores emergentes. Reforma do Estado no Brasil: vínculos entre reformas 
econômicas e reformas políticas.

CSO04719 CRISE E REFORMA DO ESTADO NA AMÉRICA LATINA E NO BRASIL 4 60

Transições democráticas. Liberalismo, neoliberalismo e a crise do Estado desenvolvimentista. Transições democráticas. Liberalismo, neoliberalismo e a crise do Estado desenvolvimentista. 
Estado, mercado e democracia em tempos de globalização e integração regional: relações 
Transições democráticas. Liberalismo, neoliberalismo e a crise do Estado desenvolvimentista. 
Estado, mercado e democracia em tempos de globalização e integração regional: relações 
estratégicas e atores emergentes. Reforma do Estado no Brasil: vínculos entre reformas 

Transições democráticas. Liberalismo, neoliberalismo e a crise do Estado desenvolvimentista. 
Estado, mercado e democracia em tempos de globalização e integração regional: relações 
estratégicas e atores emergentes. Reforma do Estado no Brasil: vínculos entre reformas 
econômicas e reformas políticas.

CSO04718 CRISE ECONÔMICA E CRISE POLÍTICA: O NEOLIBERALISMO E AS 4 60

Introdução às mudanças econômicas e políticas do século XX. A crise capitalista e a Introdução às mudanças econômicas e políticas do século XX. A crise capitalista e a 
emergência do modelo neoliberal e seus impactos na América Latina.

CSO04718 CRISE ECONÔMICA E CRISE POLÍTICA: O NEOLIBERALISMO E AS 4 60

Introdução às mudanças econômicas e políticas do século XX. A crise capitalista e a Introdução às mudanças econômicas e políticas do século XX. A crise capitalista e a 
emergência do modelo neoliberal e seus impactos na América Latina.

CSO04718 CRISE ECONÔMICA E CRISE POLÍTICA: O NEOLIBERALISMO E AS 4 60

Introdução às mudanças econômicas e políticas do século XX. A crise capitalista e a Introdução às mudanças econômicas e políticas do século XX. A crise capitalista e a 
emergência do modelo neoliberal e seus impactos na América Latina.
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CSO04718 CRISE ECONÔMICA E CRISE POLÍTICA: O NEOLIBERALISMO E AS 4 60

Introdução às mudanças econômicas e políticas do século XX. A crise capitalista e a Introdução às mudanças econômicas e políticas do século XX. A crise capitalista e a 
emergência do modelo neoliberal e seus impactos na América Latina.

CSO04718 CRISE ECONÔMICA E CRISE POLÍTICA: O NEOLIBERALISMO E AS 4 60

Introdução às mudanças econômicas e políticas do século XX. A crise capitalista e a Introdução às mudanças econômicas e políticas do século XX. A crise capitalista e a 
emergência do modelo neoliberal e seus impactos na América Latina.

CSO04718 CRISE ECONÔMICA E CRISE POLÍTICA: O NEOLIBERALISMO E AS 4 60

Introdução às mudanças econômicas e políticas do século XX. A crise capitalista e a Introdução às mudanças econômicas e políticas do século XX. A crise capitalista e a 
emergência do modelo neoliberal e seus impactos na América Latina.

CSO11302 Cultura Política 4 60

CSO11302 Cultura Política 4 60

CSO11302 Cultura Política 4 60

CSO11307 Democracia e Ambiente na Contemporaneidade 4 60

CSO11307 Democracia e Ambiente na Contemporaneidade 4 60

CSO11307 Democracia e Ambiente na Contemporaneidade 4 60

ECO02119 DESENVOLVIMENTO SOCIO ECON 4 60

Teorias do desenvolvimento econômico.  O marco histórico do processo de desenvolvimento e Teorias do desenvolvimento econômico.  O marco histórico do processo de desenvolvimento e 
subdesenvolvimento.  A problemática da industrialização na América Latina.  A visão mais 
Teorias do desenvolvimento econômico.  O marco histórico do processo de desenvolvimento e 
subdesenvolvimento.  A problemática da industrialização na América Latina.  A visão mais 
recente do desenvolvimento.  O padrão de industrialização dos países de industrialização 

Teorias do desenvolvimento econômico.  O marco histórico do processo de desenvolvimento e 
subdesenvolvimento.  A problemática da industrialização na América Latina.  A visão mais 
recente do desenvolvimento.  O padrão de industrialização dos países de industrialização 
recente.

EDU02889 DINAMICA DAS REL HUM E LIDERAN 4 60

A pessoa humana, seu comportamento e influência na vida social. O grupo social: funções, A pessoa humana, seu comportamento e influência na vida social. O grupo social: funções, 
estrutura, processos interativos e as forças propulsoras e restritivas. O desenvolvimento intra e 
A pessoa humana, seu comportamento e influência na vida social. O grupo social: funções, 
estrutura, processos interativos e as forças propulsoras e restritivas. O desenvolvimento intra e 
interpessoal e as transformações psicosociais. A dinâmica das relações humanas e públicas e 

A pessoa humana, seu comportamento e influência na vida social. O grupo social: funções, 
estrutura, processos interativos e as forças propulsoras e restritivas. O desenvolvimento intra e 
interpessoal e as transformações psicosociais. A dinâmica das relações humanas e públicas e 
formas de liderança. O conflito e as tentativas progressistas.

ECO02135 ECON REGIONAL E URBANA 4 60

Introdução à economia regional e urbana, cobrindo o instrumental teórico-conceitual clássico, as abordagens críticas e alguns Introdução à economia regional e urbana, cobrindo o instrumental teórico-conceitual clássico, as abordagens críticas e alguns 
desdobramentos contemporâneos. Teorias clássicas da localização e teorias do crescimento regional e urbano. Ênfase no 
tratamento das medidas de localização e especialização.

Introdução à economia regional e urbana, cobrindo o instrumental teórico-conceitual clássico, as abordagens críticas e alguns 
desdobramentos contemporâneos. Teorias clássicas da localização e teorias do crescimento regional e urbano. Ênfase no 
tratamento das medidas de localização e especialização.

 

Introdução à economia regional e urbana, cobrindo o instrumental teórico-conceitual clássico, as abordagens críticas e alguns 
desdobramentos contemporâneos. Teorias clássicas da localização e teorias do crescimento regional e urbano. Ênfase no 
tratamento das medidas de localização e especialização.

 
 

Introdução à economia regional e urbana, cobrindo o instrumental teórico-conceitual clássico, as abordagens críticas e alguns 
desdobramentos contemporâneos. Teorias clássicas da localização e teorias do crescimento regional e urbano. Ênfase no 
tratamento das medidas de localização e especialização.

 
 

Introdução à economia regional e urbana, cobrindo o instrumental teórico-conceitual clássico, as abordagens críticas e alguns 
desdobramentos contemporâneos. Teorias clássicas da localização e teorias do crescimento regional e urbano. Ênfase no 
tratamento das medidas de localização e especialização.

 
 

ECO01665 ECONOMIA AGRICOLA 4 60

Agricultura e questão agrária, no pensamento econômico brasileiro; agricultura versus indústria; Agricultura e questão agrária, no pensamento econômico brasileiro; agricultura versus indústria; Agricultura e questão agrária, no pensamento econômico brasileiro; agricultura versus indústria; 

a intervenção estatal; a crise modelo; pequena produção e capitalismo; agricultura capixaba; a 

Agricultura e questão agrária, no pensamento econômico brasileiro; agricultura versus indústria; 

a intervenção estatal; a crise modelo; pequena produção e capitalismo; agricultura capixaba; a 

Agricultura e questão agrária, no pensamento econômico brasileiro; agricultura versus indústria; 

a intervenção estatal; a crise modelo; pequena produção e capitalismo; agricultura capixaba; a 

renda da terra; seminários sobre temas atuais.
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ECO02129 ECONOMIA BRAS CONTEMPORANEA 4 60

  
 A herança estrutural do Modelo de Substituição de Importações e as restrições externas e internas ao longo da década de 1980. 

 
 A herança estrutural do Modelo de Substituição de Importações e as restrições externas e internas ao longo da década de 1980. 
A política econômica da Nova República e seus condicionantes: a aceleração inflacionária e as propostas heterodoxas de 

 
 A herança estrutural do Modelo de Substituição de Importações e as restrições externas e internas ao longo da década de 1980. 
A política econômica da Nova República e seus condicionantes: a aceleração inflacionária e as propostas heterodoxas de 
estabilização monetária (Plano Cruzado, Plano Bresser e Plano Verão). As consequências estruturais da restrição externa ao 
longo dos 80 e das políticas de ajuste do Balanço de Pagamentos: vulnerabilidade externa, instabilidade macroeconômica, 

 
 A herança estrutural do Modelo de Substituição de Importações e as restrições externas e internas ao longo da década de 1980. 
A política econômica da Nova República e seus condicionantes: a aceleração inflacionária e as propostas heterodoxas de 
estabilização monetária (Plano Cruzado, Plano Bresser e Plano Verão). As consequências estruturais da restrição externa ao 
longo dos 80 e das políticas de ajuste do Balanço de Pagamentos: vulnerabilidade externa, instabilidade macroeconômica, 
involução da indústria, recrudescimento inflacionário e a crise fiscal e financeira do Estado. A adoção do modelo neoliberal a 

 
 A herança estrutural do Modelo de Substituição de Importações e as restrições externas e internas ao longo da década de 1980. 
A política econômica da Nova República e seus condicionantes: a aceleração inflacionária e as propostas heterodoxas de 
estabilização monetária (Plano Cruzado, Plano Bresser e Plano Verão). As consequências estruturais da restrição externa ao 
longo dos 80 e das políticas de ajuste do Balanço de Pagamentos: vulnerabilidade externa, instabilidade macroeconômica, 
involução da indústria, recrudescimento inflacionário e a crise fiscal e financeira do Estado. A adoção do modelo neoliberal a 
partir do governo Collor. Abertura, reformas liberalizantes e estratégias de estabilização (Plano Collor e o Plano Real). 

 
 A herança estrutural do Modelo de Substituição de Importações e as restrições externas e internas ao longo da década de 1980. 
A política econômica da Nova República e seus condicionantes: a aceleração inflacionária e as propostas heterodoxas de 
estabilização monetária (Plano Cruzado, Plano Bresser e Plano Verão). As consequências estruturais da restrição externa ao 
longo dos 80 e das políticas de ajuste do Balanço de Pagamentos: vulnerabilidade externa, instabilidade macroeconômica, 
involução da indústria, recrudescimento inflacionário e a crise fiscal e financeira do Estado. A adoção do modelo neoliberal a 
partir do governo Collor. Abertura, reformas liberalizantes e estratégias de estabilização (Plano Collor e o Plano Real). 
Privatização e desnacionalização da economia. A política econômica e seus condicionantes nos governos FHC (1995/2002) e Lula
(2003/2010). O desmonte do tripé de financiamento da indústria, a desindustrialização e a reprimarização da pauta 

 
 A herança estrutural do Modelo de Substituição de Importações e as restrições externas e internas ao longo da década de 1980. 
A política econômica da Nova República e seus condicionantes: a aceleração inflacionária e as propostas heterodoxas de 
estabilização monetária (Plano Cruzado, Plano Bresser e Plano Verão). As consequências estruturais da restrição externa ao 
longo dos 80 e das políticas de ajuste do Balanço de Pagamentos: vulnerabilidade externa, instabilidade macroeconômica, 
involução da indústria, recrudescimento inflacionário e a crise fiscal e financeira do Estado. A adoção do modelo neoliberal a 
partir do governo Collor. Abertura, reformas liberalizantes e estratégias de estabilização (Plano Collor e o Plano Real). 
Privatização e desnacionalização da economia. A política econômica e seus condicionantes nos governos FHC (1995/2002) e Lula
(2003/2010). O desmonte do tripé de financiamento da indústria, a desindustrialização e a reprimarização da pauta 
exportadora. A vulnerabilidade externa no pós-real e os fluxos de capital. Distribuição de renda e questão social a partir de 

 
 A herança estrutural do Modelo de Substituição de Importações e as restrições externas e internas ao longo da década de 1980. 
A política econômica da Nova República e seus condicionantes: a aceleração inflacionária e as propostas heterodoxas de 
estabilização monetária (Plano Cruzado, Plano Bresser e Plano Verão). As consequências estruturais da restrição externa ao 
longo dos 80 e das políticas de ajuste do Balanço de Pagamentos: vulnerabilidade externa, instabilidade macroeconômica, 
involução da indústria, recrudescimento inflacionário e a crise fiscal e financeira do Estado. A adoção do modelo neoliberal a 
partir do governo Collor. Abertura, reformas liberalizantes e estratégias de estabilização (Plano Collor e o Plano Real). 
Privatização e desnacionalização da economia. A política econômica e seus condicionantes nos governos FHC (1995/2002) e Lula
(2003/2010). O desmonte do tripé de financiamento da indústria, a desindustrialização e a reprimarização da pauta 
exportadora. A vulnerabilidade externa no pós-real e os fluxos de capital. Distribuição de renda e questão social a partir de 
2003.

 
 A herança estrutural do Modelo de Substituição de Importações e as restrições externas e internas ao longo da década de 1980. 
A política econômica da Nova República e seus condicionantes: a aceleração inflacionária e as propostas heterodoxas de 
estabilização monetária (Plano Cruzado, Plano Bresser e Plano Verão). As consequências estruturais da restrição externa ao 
longo dos 80 e das políticas de ajuste do Balanço de Pagamentos: vulnerabilidade externa, instabilidade macroeconômica, 
involução da indústria, recrudescimento inflacionário e a crise fiscal e financeira do Estado. A adoção do modelo neoliberal a 
partir do governo Collor. Abertura, reformas liberalizantes e estratégias de estabilização (Plano Collor e o Plano Real). 
Privatização e desnacionalização da economia. A política econômica e seus condicionantes nos governos FHC (1995/2002) e Lula
(2003/2010). O desmonte do tripé de financiamento da indústria, a desindustrialização e a reprimarização da pauta 
exportadora. A vulnerabilidade externa no pós-real e os fluxos de capital. Distribuição de renda e questão social a partir de 
2003.

 

 
 A herança estrutural do Modelo de Substituição de Importações e as restrições externas e internas ao longo da década de 1980. 
A política econômica da Nova República e seus condicionantes: a aceleração inflacionária e as propostas heterodoxas de 
estabilização monetária (Plano Cruzado, Plano Bresser e Plano Verão). As consequências estruturais da restrição externa ao 
longo dos 80 e das políticas de ajuste do Balanço de Pagamentos: vulnerabilidade externa, instabilidade macroeconômica, 
involução da indústria, recrudescimento inflacionário e a crise fiscal e financeira do Estado. A adoção do modelo neoliberal a 
partir do governo Collor. Abertura, reformas liberalizantes e estratégias de estabilização (Plano Collor e o Plano Real). 
Privatização e desnacionalização da economia. A política econômica e seus condicionantes nos governos FHC (1995/2002) e Lula
(2003/2010). O desmonte do tripé de financiamento da indústria, a desindustrialização e a reprimarização da pauta 
exportadora. A vulnerabilidade externa no pós-real e os fluxos de capital. Distribuição de renda e questão social a partir de 
2003.

 
 

 
 A herança estrutural do Modelo de Substituição de Importações e as restrições externas e internas ao longo da década de 1980. 
A política econômica da Nova República e seus condicionantes: a aceleração inflacionária e as propostas heterodoxas de 
estabilização monetária (Plano Cruzado, Plano Bresser e Plano Verão). As consequências estruturais da restrição externa ao 
longo dos 80 e das políticas de ajuste do Balanço de Pagamentos: vulnerabilidade externa, instabilidade macroeconômica, 
involução da indústria, recrudescimento inflacionário e a crise fiscal e financeira do Estado. A adoção do modelo neoliberal a 
partir do governo Collor. Abertura, reformas liberalizantes e estratégias de estabilização (Plano Collor e o Plano Real). 
Privatização e desnacionalização da economia. A política econômica e seus condicionantes nos governos FHC (1995/2002) e Lula
(2003/2010). O desmonte do tripé de financiamento da indústria, a desindustrialização e a reprimarização da pauta 
exportadora. A vulnerabilidade externa no pós-real e os fluxos de capital. Distribuição de renda e questão social a partir de 
2003.

 
 

ECO01664 ECONOMIA CAPIXABA 4 60

A formação da economia capixaba; o período colonial; o trabalho escravo no Espírito Santo; imigração e colonização; a expansão A formação da economia capixaba; o período colonial; o trabalho escravo no Espírito Santo; imigração e colonização; a expansão 
cafeeira até os anos 50; a crise e a erradicação do café; a urbanização, o desenvolvimento industrial e o sistema de fomento 
GERES/BANDES; a inserção do Espírito Santo na divisão do trabalho no Brasil e o II PND; os grandes projetos e os setores locais 

A formação da economia capixaba; o período colonial; o trabalho escravo no Espírito Santo; imigração e colonização; a expansão 
cafeeira até os anos 50; a crise e a erradicação do café; a urbanização, o desenvolvimento industrial e o sistema de fomento 
GERES/BANDES; a inserção do Espírito Santo na divisão do trabalho no Brasil e o II PND; os grandes projetos e os setores locais 
produtivos; a agricultura. O Espírito Santo no contexto de abertura externa e de liberalização do pós-Real. Estrutura econômica 

A formação da economia capixaba; o período colonial; o trabalho escravo no Espírito Santo; imigração e colonização; a expansão 
cafeeira até os anos 50; a crise e a erradicação do café; a urbanização, o desenvolvimento industrial e o sistema de fomento 
GERES/BANDES; a inserção do Espírito Santo na divisão do trabalho no Brasil e o II PND; os grandes projetos e os setores locais 
produtivos; a agricultura. O Espírito Santo no contexto de abertura externa e de liberalização do pós-Real. Estrutura econômica 
atual e perspectivas: a concentração das atividades na Grande Vitória e os desafios da economia do conhecimento.

A formação da economia capixaba; o período colonial; o trabalho escravo no Espírito Santo; imigração e colonização; a expansão 
cafeeira até os anos 50; a crise e a erradicação do café; a urbanização, o desenvolvimento industrial e o sistema de fomento 
GERES/BANDES; a inserção do Espírito Santo na divisão do trabalho no Brasil e o II PND; os grandes projetos e os setores locais 
produtivos; a agricultura. O Espírito Santo no contexto de abertura externa e de liberalização do pós-Real. Estrutura econômica 
atual e perspectivas: a concentração das atividades na Grande Vitória e os desafios da economia do conhecimento.

 

A formação da economia capixaba; o período colonial; o trabalho escravo no Espírito Santo; imigração e colonização; a expansão 
cafeeira até os anos 50; a crise e a erradicação do café; a urbanização, o desenvolvimento industrial e o sistema de fomento 
GERES/BANDES; a inserção do Espírito Santo na divisão do trabalho no Brasil e o II PND; os grandes projetos e os setores locais 
produtivos; a agricultura. O Espírito Santo no contexto de abertura externa e de liberalização do pós-Real. Estrutura econômica 
atual e perspectivas: a concentração das atividades na Grande Vitória e os desafios da economia do conhecimento.

 

ECO02699 ECONOMIA E MEIO AMBIENTE 4 60

Recursos naturais e de desenvolvimento capitalista. Concepções de desenvolvimento sustentável. Meio ambiente e análise Recursos naturais e de desenvolvimento capitalista. Concepções de desenvolvimento sustentável. Meio ambiente e análise 
econômica. Análise neoclássica e a Economia Ecológica: uma comparação. Técnicas de avaliação econômica de recursos naturais e 
ativos ambientais. As empresas e a sustentabilidade. Política ambiental. Meio ambiente e relações internacionais. Temas recentes 

Recursos naturais e de desenvolvimento capitalista. Concepções de desenvolvimento sustentável. Meio ambiente e análise 
econômica. Análise neoclássica e a Economia Ecológica: uma comparação. Técnicas de avaliação econômica de recursos naturais e 
ativos ambientais. As empresas e a sustentabilidade. Política ambiental. Meio ambiente e relações internacionais. Temas recentes 
sobre economia e meio ambiente: mudança climática, pegada ecológica, crédito de carbono, certificação ambiental, pagamento de 

Recursos naturais e de desenvolvimento capitalista. Concepções de desenvolvimento sustentável. Meio ambiente e análise 
econômica. Análise neoclássica e a Economia Ecológica: uma comparação. Técnicas de avaliação econômica de recursos naturais e 
ativos ambientais. As empresas e a sustentabilidade. Política ambiental. Meio ambiente e relações internacionais. Temas recentes 
sobre economia e meio ambiente: mudança climática, pegada ecológica, crédito de carbono, certificação ambiental, pagamento de 
serviços ambientais, etc. 

Recursos naturais e de desenvolvimento capitalista. Concepções de desenvolvimento sustentável. Meio ambiente e análise 
econômica. Análise neoclássica e a Economia Ecológica: uma comparação. Técnicas de avaliação econômica de recursos naturais e 
ativos ambientais. As empresas e a sustentabilidade. Política ambiental. Meio ambiente e relações internacionais. Temas recentes 
sobre economia e meio ambiente: mudança climática, pegada ecológica, crédito de carbono, certificação ambiental, pagamento de 
serviços ambientais, etc. 

ECO03711 ECONOMIA POLITICA 4 60

Valor e mercadoria; transformação do valor em capital; processo de trabalho, processo de valorização e forças Valor e mercadoria; transformação do valor em capital; processo de trabalho, processo de valorização e forças Valor e mercadoria; transformação do valor em capital; processo de trabalho, processo de valorização e forças 

produtivas; acumulação e reprodução; concorrência e preços de produção.

Valor e mercadoria; transformação do valor em capital; processo de trabalho, processo de valorização e forças 

produtivas; acumulação e reprodução; concorrência e preços de produção.

ECO03716 ECONOMIA POLITICA DO DESENVOLVIMENTO 4 60

Teorias do desenvolvimento econômico; o marco histórico do processo de desenvolvimento e subdesenvolvimento; Teorias do desenvolvimento econômico; o marco histórico do processo de desenvolvimento e subdesenvolvimento; Teorias do desenvolvimento econômico; o marco histórico do processo de desenvolvimento e subdesenvolvimento; 

a problemática da industrialização na América Latina; a visão mais recente do desenvolvimento.

Teorias do desenvolvimento econômico; o marco histórico do processo de desenvolvimento e subdesenvolvimento; 

a problemática da industrialização na América Latina; a visão mais recente do desenvolvimento.

Teorias do desenvolvimento econômico; o marco histórico do processo de desenvolvimento e subdesenvolvimento; 

a problemática da industrialização na América Latina; a visão mais recente do desenvolvimento.

ERN02890 EDUCACAO AMBIENTAL 4 60
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Noções sobre o funcionamento dos ecossistemas. Níveis de organização dos seres vivos nos Noções sobre o funcionamento dos ecossistemas. Níveis de organização dos seres vivos nos 
ecossistemas. Os biomas brasileiros. Fatores bióticos e abióticos e suas influências sobre os 
Noções sobre o funcionamento dos ecossistemas. Níveis de organização dos seres vivos nos 
ecossistemas. Os biomas brasileiros. Fatores bióticos e abióticos e suas influências sobre os 
organismos terrestres e aquáticos. Meio ambiente e Sociedade. Ecossistemas. 

Noções sobre o funcionamento dos ecossistemas. Níveis de organização dos seres vivos nos 
ecossistemas. Os biomas brasileiros. Fatores bióticos e abióticos e suas influências sobre os 
organismos terrestres e aquáticos. Meio ambiente e Sociedade. Ecossistemas. 
Desenvolvimento Sustentável. Histórico da Educação Ambiental no Brasil e no Mundo 

Noções sobre o funcionamento dos ecossistemas. Níveis de organização dos seres vivos nos 
ecossistemas. Os biomas brasileiros. Fatores bióticos e abióticos e suas influências sobre os 
organismos terrestres e aquáticos. Meio ambiente e Sociedade. Ecossistemas. 
Desenvolvimento Sustentável. Histórico da Educação Ambiental no Brasil e no Mundo 
Conceitos sobre educação ambiental e noções do papel da Educação ambiental na construção 

Noções sobre o funcionamento dos ecossistemas. Níveis de organização dos seres vivos nos 
ecossistemas. Os biomas brasileiros. Fatores bióticos e abióticos e suas influências sobre os 
organismos terrestres e aquáticos. Meio ambiente e Sociedade. Ecossistemas. 
Desenvolvimento Sustentável. Histórico da Educação Ambiental no Brasil e no Mundo 
Conceitos sobre educação ambiental e noções do papel da Educação ambiental na construção 
da sustentabilidade, tal como na reciclagem. Políticas de Educação Ambiental Estadual, 

Noções sobre o funcionamento dos ecossistemas. Níveis de organização dos seres vivos nos 
ecossistemas. Os biomas brasileiros. Fatores bióticos e abióticos e suas influências sobre os 
organismos terrestres e aquáticos. Meio ambiente e Sociedade. Ecossistemas. 
Desenvolvimento Sustentável. Histórico da Educação Ambiental no Brasil e no Mundo 
Conceitos sobre educação ambiental e noções do papel da Educação ambiental na construção 
da sustentabilidade, tal como na reciclagem. Políticas de Educação Ambiental Estadual, 
Nacional e Internacional. As legislações ambientais e sobre Educação ambiental estadual e 

Noções sobre o funcionamento dos ecossistemas. Níveis de organização dos seres vivos nos 
ecossistemas. Os biomas brasileiros. Fatores bióticos e abióticos e suas influências sobre os 
organismos terrestres e aquáticos. Meio ambiente e Sociedade. Ecossistemas. 
Desenvolvimento Sustentável. Histórico da Educação Ambiental no Brasil e no Mundo 
Conceitos sobre educação ambiental e noções do papel da Educação ambiental na construção 
da sustentabilidade, tal como na reciclagem. Políticas de Educação Ambiental Estadual, 
Nacional e Internacional. As legislações ambientais e sobre Educação ambiental estadual e 
nacional. Desenvolvimento de projetos em espaços formais e não formais. A importância da 

Noções sobre o funcionamento dos ecossistemas. Níveis de organização dos seres vivos nos 
ecossistemas. Os biomas brasileiros. Fatores bióticos e abióticos e suas influências sobre os 
organismos terrestres e aquáticos. Meio ambiente e Sociedade. Ecossistemas. 
Desenvolvimento Sustentável. Histórico da Educação Ambiental no Brasil e no Mundo 
Conceitos sobre educação ambiental e noções do papel da Educação ambiental na construção 
da sustentabilidade, tal como na reciclagem. Políticas de Educação Ambiental Estadual, 
Nacional e Internacional. As legislações ambientais e sobre Educação ambiental estadual e 
nacional. Desenvolvimento de projetos em espaços formais e não formais. A importância da 
educação ambiental na construção da responsabilidade socioambiental do cidadão.  

Noções sobre o funcionamento dos ecossistemas. Níveis de organização dos seres vivos nos 
ecossistemas. Os biomas brasileiros. Fatores bióticos e abióticos e suas influências sobre os 
organismos terrestres e aquáticos. Meio ambiente e Sociedade. Ecossistemas. 
Desenvolvimento Sustentável. Histórico da Educação Ambiental no Brasil e no Mundo 
Conceitos sobre educação ambiental e noções do papel da Educação ambiental na construção 
da sustentabilidade, tal como na reciclagem. Políticas de Educação Ambiental Estadual, 
Nacional e Internacional. As legislações ambientais e sobre Educação ambiental estadual e 
nacional. Desenvolvimento de projetos em espaços formais e não formais. A importância da 
educação ambiental na construção da responsabilidade socioambiental do cidadão.  
 

Noções sobre o funcionamento dos ecossistemas. Níveis de organização dos seres vivos nos 
ecossistemas. Os biomas brasileiros. Fatores bióticos e abióticos e suas influências sobre os 
organismos terrestres e aquáticos. Meio ambiente e Sociedade. Ecossistemas. 
Desenvolvimento Sustentável. Histórico da Educação Ambiental no Brasil e no Mundo 
Conceitos sobre educação ambiental e noções do papel da Educação ambiental na construção 
da sustentabilidade, tal como na reciclagem. Políticas de Educação Ambiental Estadual, 
Nacional e Internacional. As legislações ambientais e sobre Educação ambiental estadual e 
nacional. Desenvolvimento de projetos em espaços formais e não formais. A importância da 
educação ambiental na construção da responsabilidade socioambiental do cidadão.  
 

ERN00488 ELEMENTOS DE ECOLOGIA 4 75

Noções Gerais de ecologia. Fatores ecológicos: abióticos e bióticos. Noções de ecossistema. Noções Gerais de ecologia. Fatores ecológicos: abióticos e bióticos. Noções de ecossistema. 
Fluxo de energia e transferência de matéria. A produtividade nos ecossistemas. Dinâmica e 
Noções Gerais de ecologia. Fatores ecológicos: abióticos e bióticos. Noções de ecossistema. 
Fluxo de energia e transferência de matéria. A produtividade nos ecossistemas. Dinâmica e 
evolução ecossistemática.

Noções Gerais de ecologia. Fatores ecológicos: abióticos e bióticos. Noções de ecossistema. 
Fluxo de energia e transferência de matéria. A produtividade nos ecossistemas. Dinâmica e 
evolução ecossistemática.

CSO11321 Encontro de Saberes 4 60

CSO11321 Encontro de Saberes 4 60

CSO11321 Encontro de Saberes 4 60

CSO11301 Estado e Instituições Governamentais 4 60

CSO11301 Estado e Instituições Governamentais 4 60

CSO11301 Estado e Instituições Governamentais 4 60

CSO11308 Estado e Sociedade na América Latina 4 60

CSO11308 Estado e Sociedade na América Latina 4 60

CSO11308 Estado e Sociedade na América Latina 4 60

CSO11310 Estado, Sociedade e Desenvolvimento 4 60

CSO11310 Estado, Sociedade e Desenvolvimento 4 60

CSO11310 Estado, Sociedade e Desenvolvimento 4 60

STA04744 Estatística Aplicada às Ciências Sociais II 4 60

O planejamento de uma pesquisa. Noções básicas dos métodosamostrais. Seriação e tabulação. Representação O planejamento de uma pesquisa. Noções básicas dos métodosamostrais. Seriação e tabulação. Representação 
gráfica. Medidas descritivas de posição e dispersão. A curva normal. Análise binomial.

CSO04717 ESTUDOS DE CONJUNTURA POLÍTICA: METODOLOGIA E OBJETO DE 4 60

Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos 
de análise de conjuntura em relação aos demais objetos das Ciências Sociais. As relações 
Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos 
de análise de conjuntura em relação aos demais objetos das Ciências Sociais. As relações 
entre conjuntura e estrutura, tempo e processos de longa duração, atores e interesses, arenas e 

Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos 
de análise de conjuntura em relação aos demais objetos das Ciências Sociais. As relações 
entre conjuntura e estrutura, tempo e processos de longa duração, atores e interesses, arenas e 
conflitos. Distinções entre os enfoques narrativos: o modelo factual (enfoque jornalístico) 

Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos 
de análise de conjuntura em relação aos demais objetos das Ciências Sociais. As relações 
entre conjuntura e estrutura, tempo e processos de longa duração, atores e interesses, arenas e 
conflitos. Distinções entre os enfoques narrativos: o modelo factual (enfoque jornalístico) 
'versus' o analítico-interpretativo elaborado à luz das teorias e referências das Ciências Sociais. 

Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos 
de análise de conjuntura em relação aos demais objetos das Ciências Sociais. As relações 
entre conjuntura e estrutura, tempo e processos de longa duração, atores e interesses, arenas e 
conflitos. Distinções entre os enfoques narrativos: o modelo factual (enfoque jornalístico) 
'versus' o analítico-interpretativo elaborado à luz das teorias e referências das Ciências Sociais. 
Estruturas, instituições e atores característicos da arena política brasileira e do Estado do 

Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos 
de análise de conjuntura em relação aos demais objetos das Ciências Sociais. As relações 
entre conjuntura e estrutura, tempo e processos de longa duração, atores e interesses, arenas e 
conflitos. Distinções entre os enfoques narrativos: o modelo factual (enfoque jornalístico) 
'versus' o analítico-interpretativo elaborado à luz das teorias e referências das Ciências Sociais. 
Estruturas, instituições e atores característicos da arena política brasileira e do Estado do 
Espírito Santo, em particular.
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CSO04717 ESTUDOS DE CONJUNTURA POLÍTICA: METODOLOGIA E OBJETO DE 4 60

Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos 
de análise de conjuntura em relação aos demais objetos das Ciências Sociais. As relações 
Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos 
de análise de conjuntura em relação aos demais objetos das Ciências Sociais. As relações 
entre conjuntura e estrutura, tempo e processos de longa duração, atores e interesses, arenas e 

Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos 
de análise de conjuntura em relação aos demais objetos das Ciências Sociais. As relações 
entre conjuntura e estrutura, tempo e processos de longa duração, atores e interesses, arenas e 
conflitos. Distinções entre os enfoques narrativos: o modelo factual (enfoque jornalístico) 

Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos 
de análise de conjuntura em relação aos demais objetos das Ciências Sociais. As relações 
entre conjuntura e estrutura, tempo e processos de longa duração, atores e interesses, arenas e 
conflitos. Distinções entre os enfoques narrativos: o modelo factual (enfoque jornalístico) 
'versus' o analítico-interpretativo elaborado à luz das teorias e referências das Ciências Sociais. 

Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos 
de análise de conjuntura em relação aos demais objetos das Ciências Sociais. As relações 
entre conjuntura e estrutura, tempo e processos de longa duração, atores e interesses, arenas e 
conflitos. Distinções entre os enfoques narrativos: o modelo factual (enfoque jornalístico) 
'versus' o analítico-interpretativo elaborado à luz das teorias e referências das Ciências Sociais. 
Estruturas, instituições e atores característicos da arena política brasileira e do Estado do 

Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos 
de análise de conjuntura em relação aos demais objetos das Ciências Sociais. As relações 
entre conjuntura e estrutura, tempo e processos de longa duração, atores e interesses, arenas e 
conflitos. Distinções entre os enfoques narrativos: o modelo factual (enfoque jornalístico) 
'versus' o analítico-interpretativo elaborado à luz das teorias e referências das Ciências Sociais. 
Estruturas, instituições e atores característicos da arena política brasileira e do Estado do 
Espírito Santo, em particular.

CSO04717 ESTUDOS DE CONJUNTURA POLÍTICA: METODOLOGIA E OBJETO DE 4 60

Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos 
de análise de conjuntura em relação aos demais objetos das Ciências Sociais. As relações 
Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos 
de análise de conjuntura em relação aos demais objetos das Ciências Sociais. As relações 
entre conjuntura e estrutura, tempo e processos de longa duração, atores e interesses, arenas e 

Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos 
de análise de conjuntura em relação aos demais objetos das Ciências Sociais. As relações 
entre conjuntura e estrutura, tempo e processos de longa duração, atores e interesses, arenas e 
conflitos. Distinções entre os enfoques narrativos: o modelo factual (enfoque jornalístico) 

Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos 
de análise de conjuntura em relação aos demais objetos das Ciências Sociais. As relações 
entre conjuntura e estrutura, tempo e processos de longa duração, atores e interesses, arenas e 
conflitos. Distinções entre os enfoques narrativos: o modelo factual (enfoque jornalístico) 
'versus' o analítico-interpretativo elaborado à luz das teorias e referências das Ciências Sociais. 

Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos 
de análise de conjuntura em relação aos demais objetos das Ciências Sociais. As relações 
entre conjuntura e estrutura, tempo e processos de longa duração, atores e interesses, arenas e 
conflitos. Distinções entre os enfoques narrativos: o modelo factual (enfoque jornalístico) 
'versus' o analítico-interpretativo elaborado à luz das teorias e referências das Ciências Sociais. 
Estruturas, instituições e atores característicos da arena política brasileira e do Estado do 

Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos 
de análise de conjuntura em relação aos demais objetos das Ciências Sociais. As relações 
entre conjuntura e estrutura, tempo e processos de longa duração, atores e interesses, arenas e 
conflitos. Distinções entre os enfoques narrativos: o modelo factual (enfoque jornalístico) 
'versus' o analítico-interpretativo elaborado à luz das teorias e referências das Ciências Sociais. 
Estruturas, instituições e atores característicos da arena política brasileira e do Estado do 
Espírito Santo, em particular.

CSO04717 ESTUDOS DE CONJUNTURA POLÍTICA: METODOLOGIA E OBJETO DE 4 60

Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos 
de análise de conjuntura em relação aos demais objetos das Ciências Sociais. As relações 
Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos 
de análise de conjuntura em relação aos demais objetos das Ciências Sociais. As relações 
entre conjuntura e estrutura, tempo e processos de longa duração, atores e interesses, arenas e 

Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos 
de análise de conjuntura em relação aos demais objetos das Ciências Sociais. As relações 
entre conjuntura e estrutura, tempo e processos de longa duração, atores e interesses, arenas e 
conflitos. Distinções entre os enfoques narrativos: o modelo factual (enfoque jornalístico) 

Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos 
de análise de conjuntura em relação aos demais objetos das Ciências Sociais. As relações 
entre conjuntura e estrutura, tempo e processos de longa duração, atores e interesses, arenas e 
conflitos. Distinções entre os enfoques narrativos: o modelo factual (enfoque jornalístico) 
'versus' o analítico-interpretativo elaborado à luz das teorias e referências das Ciências Sociais. 

Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos 
de análise de conjuntura em relação aos demais objetos das Ciências Sociais. As relações 
entre conjuntura e estrutura, tempo e processos de longa duração, atores e interesses, arenas e 
conflitos. Distinções entre os enfoques narrativos: o modelo factual (enfoque jornalístico) 
'versus' o analítico-interpretativo elaborado à luz das teorias e referências das Ciências Sociais. 
Estruturas, instituições e atores característicos da arena política brasileira e do Estado do 

Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos 
de análise de conjuntura em relação aos demais objetos das Ciências Sociais. As relações 
entre conjuntura e estrutura, tempo e processos de longa duração, atores e interesses, arenas e 
conflitos. Distinções entre os enfoques narrativos: o modelo factual (enfoque jornalístico) 
'versus' o analítico-interpretativo elaborado à luz das teorias e referências das Ciências Sociais. 
Estruturas, instituições e atores característicos da arena política brasileira e do Estado do 
Espírito Santo, em particular.

CSO04717 ESTUDOS DE CONJUNTURA POLÍTICA: METODOLOGIA E OBJETO DE 4 60

Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos 
de análise de conjuntura em relação aos demais objetos das Ciências Sociais. As relações 
Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos 
de análise de conjuntura em relação aos demais objetos das Ciências Sociais. As relações 
entre conjuntura e estrutura, tempo e processos de longa duração, atores e interesses, arenas e 

Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos 
de análise de conjuntura em relação aos demais objetos das Ciências Sociais. As relações 
entre conjuntura e estrutura, tempo e processos de longa duração, atores e interesses, arenas e 
conflitos. Distinções entre os enfoques narrativos: o modelo factual (enfoque jornalístico) 

Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos 
de análise de conjuntura em relação aos demais objetos das Ciências Sociais. As relações 
entre conjuntura e estrutura, tempo e processos de longa duração, atores e interesses, arenas e 
conflitos. Distinções entre os enfoques narrativos: o modelo factual (enfoque jornalístico) 
'versus' o analítico-interpretativo elaborado à luz das teorias e referências das Ciências Sociais. 

Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos 
de análise de conjuntura em relação aos demais objetos das Ciências Sociais. As relações 
entre conjuntura e estrutura, tempo e processos de longa duração, atores e interesses, arenas e 
conflitos. Distinções entre os enfoques narrativos: o modelo factual (enfoque jornalístico) 
'versus' o analítico-interpretativo elaborado à luz das teorias e referências das Ciências Sociais. 
Estruturas, instituições e atores característicos da arena política brasileira e do Estado do 

Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos 
de análise de conjuntura em relação aos demais objetos das Ciências Sociais. As relações 
entre conjuntura e estrutura, tempo e processos de longa duração, atores e interesses, arenas e 
conflitos. Distinções entre os enfoques narrativos: o modelo factual (enfoque jornalístico) 
'versus' o analítico-interpretativo elaborado à luz das teorias e referências das Ciências Sociais. 
Estruturas, instituições e atores característicos da arena política brasileira e do Estado do 
Espírito Santo, em particular.

CSO04717 ESTUDOS DE CONJUNTURA POLÍTICA: METODOLOGIA E OBJETO DE 4 60

Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos 
de análise de conjuntura em relação aos demais objetos das Ciências Sociais. As relações 
Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos 
de análise de conjuntura em relação aos demais objetos das Ciências Sociais. As relações 
entre conjuntura e estrutura, tempo e processos de longa duração, atores e interesses, arenas e 

Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos 
de análise de conjuntura em relação aos demais objetos das Ciências Sociais. As relações 
entre conjuntura e estrutura, tempo e processos de longa duração, atores e interesses, arenas e 
conflitos. Distinções entre os enfoques narrativos: o modelo factual (enfoque jornalístico) 

Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos 
de análise de conjuntura em relação aos demais objetos das Ciências Sociais. As relações 
entre conjuntura e estrutura, tempo e processos de longa duração, atores e interesses, arenas e 
conflitos. Distinções entre os enfoques narrativos: o modelo factual (enfoque jornalístico) 
'versus' o analítico-interpretativo elaborado à luz das teorias e referências das Ciências Sociais. 

Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos 
de análise de conjuntura em relação aos demais objetos das Ciências Sociais. As relações 
entre conjuntura e estrutura, tempo e processos de longa duração, atores e interesses, arenas e 
conflitos. Distinções entre os enfoques narrativos: o modelo factual (enfoque jornalístico) 
'versus' o analítico-interpretativo elaborado à luz das teorias e referências das Ciências Sociais. 
Estruturas, instituições e atores característicos da arena política brasileira e do Estado do 

Metodologia e Política de análise de conjuntura política. Especificidades dos problemas objetos 
de análise de conjuntura em relação aos demais objetos das Ciências Sociais. As relações 
entre conjuntura e estrutura, tempo e processos de longa duração, atores e interesses, arenas e 
conflitos. Distinções entre os enfoques narrativos: o modelo factual (enfoque jornalístico) 
'versus' o analítico-interpretativo elaborado à luz das teorias e referências das Ciências Sociais. 
Estruturas, instituições e atores característicos da arena política brasileira e do Estado do 
Espírito Santo, em particular.

CSO11313 Etnografia e Metodologias em Antropologia 4 60

CSO11313 Etnografia e Metodologias em Antropologia 4 60

CSO11313 Etnografia e Metodologias em Antropologia 4 60
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CSO11311 Etnologia Indígena 4 60

CSO11311 Etnologia Indígena 4 60

CSO11311 Etnologia Indígena 4 60

FIL05826 Ética I 4 60

FIL09014 Ética II 4 60

  
 
 
 
 Análise de uma ou mais questões da ética através do estudo de um ou mais pensadores e/ou 

 
 
 Análise de uma ou mais questões da ética através do estudo de um ou mais pensadores e/ou 
escolas da filosofia.

 
 
 Análise de uma ou mais questões da ética através do estudo de um ou mais pensadores e/ou 
escolas da filosofia.

 

 
 
 Análise de uma ou mais questões da ética através do estudo de um ou mais pensadores e/ou 
escolas da filosofia.

 
 

 
 
 Análise de uma ou mais questões da ética através do estudo de um ou mais pensadores e/ou 
escolas da filosofia.

 
 
 

 
 
 Análise de uma ou mais questões da ética através do estudo de um ou mais pensadores e/ou 
escolas da filosofia.

 
 
 
 

 
 
 Análise de uma ou mais questões da ética através do estudo de um ou mais pensadores e/ou 
escolas da filosofia.

 
 
 
 

FIL09015 Ética III 4 60

FIL08905 Fenomenologia e Hermenêutica I 4 60

FIL08906 Fenomenologia e Hermenêutica II 4 60

FIL05828 Filosofia da Ciência I 4 60

FIL08916 Filosofia da Ciência II 4 60

FIL08917 Filosofia da Ciência III 4 60

FIL08918 Filosofia da Ciência IV 4 60

FIL08920 Filosofia da Linguagem I 4 60

FIL08929 Filosofia e Cultura 4 60

FIL08949 Filosofia no Brasil I 4 60

FIL08950 Filosofia no Brasil II 4 60

FIL08951 Filosofia no Brasil III 4 60

FIL08952 Filosofia no Brasil IV 4 60

  
 
 
 
 

 
 
 
 Análise de uma ou mais questões ou assunto do pensamento brasileiro através do estudo de 

 
 
 
 Análise de uma ou mais questões ou assunto do pensamento brasileiro através do estudo de 
um ou mais pensadores e/ ou escolas da filosofia, literatura ou das ciências humana

 
 
 
 Análise de uma ou mais questões ou assunto do pensamento brasileiro através do estudo de 
um ou mais pensadores e/ ou escolas da filosofia, literatura ou das ciências humana
 

 
 
 
 Análise de uma ou mais questões ou assunto do pensamento brasileiro através do estudo de 
um ou mais pensadores e/ ou escolas da filosofia, literatura ou das ciências humana
 
 

 
 
 
 Análise de uma ou mais questões ou assunto do pensamento brasileiro através do estudo de 
um ou mais pensadores e/ ou escolas da filosofia, literatura ou das ciências humana
 
 
 

 
 
 
 Análise de uma ou mais questões ou assunto do pensamento brasileiro através do estudo de 
um ou mais pensadores e/ ou escolas da filosofia, literatura ou das ciências humana
 
 
 

Página: 46



16:14Hora:

11.02.01.99.53 Ementas Disciplinas por Versão (Modelo UFES)

Universidade Federal do Espírito Santo Data: 04/10/2016

Versão Curso: 2006 - 762  - Ciências Sociais - Licenciatura - Noturno

FIL08955 Filosofia Política III 4 60

FIL08956 Filosofia Política IV 4 60

FIL02457 FILOSOFIA POLITICA I 4 60

Filosofia e política. Fundamentação filosófica da prática política. Estado e poder na Filosofia Filosofia e política. Fundamentação filosófica da prática política. Estado e poder na Filosofia 
grega. Estado e poder na Filosofia Política e na sociedade comtemporânea.

FIL02475 FILOSOFIA POLITICA II 4 60

O direito e a força do pensamento político clássico.  Maquiavel: a dupla natureza do político: Hobbes: ordem O direito e a força do pensamento político clássico.  Maquiavel: a dupla natureza do político: Hobbes: ordem 
natural e ordem positiva; Locke: liberdade e propriedade; Hume: interesse individual e equilíbrio de interesses; 
O direito e a força do pensamento político clássico.  Maquiavel: a dupla natureza do político: Hobbes: ordem 
natural e ordem positiva; Locke: liberdade e propriedade; Hume: interesse individual e equilíbrio de interesses; 
Rousseau: o novo contrato e o novo Estado: a reconstrução do social.

O direito e a força do pensamento político clássico.  Maquiavel: a dupla natureza do político: Hobbes: ordem 
natural e ordem positiva; Locke: liberdade e propriedade; Hume: interesse individual e equilíbrio de interesses; 
Rousseau: o novo contrato e o novo Estado: a reconstrução do social.

ECO02110 FORM E DESENV DO CAPITALISMO 4 60

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 Três diferentes concepções de história econômica - Max Weber, Polanyi, Karl Marx. A transição do feudalismo ao capitalismo. A 

 
 
 
 
 Três diferentes concepções de história econômica - Max Weber, Polanyi, Karl Marx. A transição do feudalismo ao capitalismo. A 
expansão do capital mercantil. A escravidão moderna e a transmutação do negro e do índio. A revolução burguesa inglesa. A 
revolução industrial. O capitalismo liberal e sua crise. O imperialismo/colonialismo. A transição da etapa concorrencial para a 

 
 
 
 
 Três diferentes concepções de história econômica - Max Weber, Polanyi, Karl Marx. A transição do feudalismo ao capitalismo. A 
expansão do capital mercantil. A escravidão moderna e a transmutação do negro e do índio. A revolução burguesa inglesa. A 
revolução industrial. O capitalismo liberal e sua crise. O imperialismo/colonialismo. A transição da etapa concorrencial para a 
monopolista. A industrialização retardatária: França, Alemanha e USA.

 
 
 
 
 Três diferentes concepções de história econômica - Max Weber, Polanyi, Karl Marx. A transição do feudalismo ao capitalismo. A 
expansão do capital mercantil. A escravidão moderna e a transmutação do negro e do índio. A revolução burguesa inglesa. A 
revolução industrial. O capitalismo liberal e sua crise. O imperialismo/colonialismo. A transição da etapa concorrencial para a 
monopolista. A industrialização retardatária: França, Alemanha e USA.

 

 
 
 
 
 Três diferentes concepções de história econômica - Max Weber, Polanyi, Karl Marx. A transição do feudalismo ao capitalismo. A 
expansão do capital mercantil. A escravidão moderna e a transmutação do negro e do índio. A revolução burguesa inglesa. A 
revolução industrial. O capitalismo liberal e sua crise. O imperialismo/colonialismo. A transição da etapa concorrencial para a 
monopolista. A industrialização retardatária: França, Alemanha e USA.

 
 

 
 
 
 
 Três diferentes concepções de história econômica - Max Weber, Polanyi, Karl Marx. A transição do feudalismo ao capitalismo. A 
expansão do capital mercantil. A escravidão moderna e a transmutação do negro e do índio. A revolução burguesa inglesa. A 
revolução industrial. O capitalismo liberal e sua crise. O imperialismo/colonialismo. A transição da etapa concorrencial para a 
monopolista. A industrialização retardatária: França, Alemanha e USA.

 
 
 

 
 
 
 
 Três diferentes concepções de história econômica - Max Weber, Polanyi, Karl Marx. A transição do feudalismo ao capitalismo. A 
expansão do capital mercantil. A escravidão moderna e a transmutação do negro e do índio. A revolução burguesa inglesa. A 
revolução industrial. O capitalismo liberal e sua crise. O imperialismo/colonialismo. A transição da etapa concorrencial para a 
monopolista. A industrialização retardatária: França, Alemanha e USA.

 
 
 
 

 
 
 
 
 Três diferentes concepções de história econômica - Max Weber, Polanyi, Karl Marx. A transição do feudalismo ao capitalismo. A 
expansão do capital mercantil. A escravidão moderna e a transmutação do negro e do índio. A revolução burguesa inglesa. A 
revolução industrial. O capitalismo liberal e sua crise. O imperialismo/colonialismo. A transição da etapa concorrencial para a 
monopolista. A industrialização retardatária: França, Alemanha e USA.

 
 
 
 

ECO02115 FORM ECON DO CAP CONTEMPORANEO 4 60

O final da hegemonia inglesa; a evolução do Padrão Ouro até sua queda, a Primeira Guerra Mundial, a crise dos anos 30 e a O final da hegemonia inglesa; a evolução do Padrão Ouro até sua queda, a Primeira Guerra Mundial, a crise dos anos 30 e a 
Segunda Guerra Mundial. A redefinição do papel do Estado na economia capitalista. As instituições criadas em Bretton Woods e a 
hegemonia norte-americana. Os processos de descolonização na África e na Ásia. O padrão de industrialização no pós-guerra.

O final da hegemonia inglesa; a evolução do Padrão Ouro até sua queda, a Primeira Guerra Mundial, a crise dos anos 30 e a 
Segunda Guerra Mundial. A redefinição do papel do Estado na economia capitalista. As instituições criadas em Bretton Woods e a 
hegemonia norte-americana. Os processos de descolonização na África e na Ásia. O padrão de industrialização no pós-guerra.

ECO01659 FORMACAO ECON DO BRASIL II 4 60

 Mudanças no padrão de acumulação brasileiro pós crise de 1929; a industrialização restringida (1930-1955); a industrialização Mudanças no padrão de acumulação brasileiro pós crise de 1929; a industrialização restringida (1930-1955); a industrialização
pesada (1956-1960); crise e reformas institucionais (1961-1966);o Milagre Econômico brasileiro; crise econômica pós 74. O II 
 Mudanças no padrão de acumulação brasileiro pós crise de 1929; a industrialização restringida (1930-1955); a industrialização
pesada (1956-1960); crise e reformas institucionais (1961-1966);o Milagre Econômico brasileiro; crise econômica pós 74. O II 
PND e o endividamento externo. A crise externa e a ida ao FMI (1979-1984). 

 Mudanças no padrão de acumulação brasileiro pós crise de 1929; a industrialização restringida (1930-1955); a industrialização
pesada (1956-1960); crise e reformas institucionais (1961-1966);o Milagre Econômico brasileiro; crise econômica pós 74. O II 
PND e o endividamento externo. A crise externa e a ida ao FMI (1979-1984). 

 

 Mudanças no padrão de acumulação brasileiro pós crise de 1929; a industrialização restringida (1930-1955); a industrialização
pesada (1956-1960); crise e reformas institucionais (1961-1966);o Milagre Econômico brasileiro; crise econômica pós 74. O II 
PND e o endividamento externo. A crise externa e a ida ao FMI (1979-1984). 

 

ECO01658 FORMACAO ECONOMICA DO BRASIL I 4 60

Fundamentos históricos: o período colonial. Formação dos complexos regionais: o Nordeste, a mineração, o Extremo-Sul. Gestação Fundamentos históricos: o período colonial. Formação dos complexos regionais: o Nordeste, a mineração, o Extremo-Sul. Gestação 
e dinâmica da economia cafeeira escravista. A transição para o trabalho escravo. Questões étnico-raciais e a formação do povo 
brasileiro. Expansão cafeeira, origens da formação industrial brasileira e de sua concentração em São Paulo. Política de 

Fundamentos históricos: o período colonial. Formação dos complexos regionais: o Nordeste, a mineração, o Extremo-Sul. Gestação 
e dinâmica da economia cafeeira escravista. A transição para o trabalho escravo. Questões étnico-raciais e a formação do povo 
brasileiro. Expansão cafeeira, origens da formação industrial brasileira e de sua concentração em São Paulo. Política de 
valorização do café, crise da economia cafeeira e industrialização. A crise de 1929 e seus impactos econômicos.
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FIL05063 História da Filosofia Antiga 4 60

FIL05825 História da Filosofia Moderna 4 60

FIL02439 HISTORIA DA FILOSOFIA I 4 60

A emergência do saber filosófico.  As diferenças entre ciência, mitologia, teologia e filosofia.  A noção de verdade.  A emergência do saber filosófico.  As diferenças entre ciência, mitologia, teologia e filosofia.  A noção de verdade.  
A polis, a cosmologia e a ética.

FIL06043 HISTÓRIA DA FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA 4 60

  
 
 
 
  Apresentação e estudo das principais questões, escolas e/ou autores do pensamento 

 
 
  Apresentação e estudo das principais questões, escolas e/ou autores do pensamento 
contemporâneo, visando compreender, a partir do atual horizonte da filosofia, qual é a tarefa do 

 
 
  Apresentação e estudo das principais questões, escolas e/ou autores do pensamento 
contemporâneo, visando compreender, a partir do atual horizonte da filosofia, qual é a tarefa do 
nosso pensamento.

 
 
  Apresentação e estudo das principais questões, escolas e/ou autores do pensamento 
contemporâneo, visando compreender, a partir do atual horizonte da filosofia, qual é a tarefa do 
nosso pensamento.
 

 
 
  Apresentação e estudo das principais questões, escolas e/ou autores do pensamento 
contemporâneo, visando compreender, a partir do atual horizonte da filosofia, qual é a tarefa do 
nosso pensamento.
 
 

 
 
  Apresentação e estudo das principais questões, escolas e/ou autores do pensamento 
contemporâneo, visando compreender, a partir do atual horizonte da filosofia, qual é a tarefa do 
nosso pensamento.
 
 
 

 
 
  Apresentação e estudo das principais questões, escolas e/ou autores do pensamento 
contemporâneo, visando compreender, a partir do atual horizonte da filosofia, qual é a tarefa do 
nosso pensamento.
 
 
 

FIL05829 HISTÓRIA DA FILOSOFIA DO BRASIL I 4 60

FIL05094 HISTÓRIA DA FILOSOFIA MEDIEVAL 4 60

Apresentação e estudo das principais questões, escolas e/ou autores do pensamento Apresentação e estudo das principais questões, escolas e/ou autores do pensamento 
medieval, visando compreender a importância da filosofia medieval na tradição do pensamento 
Apresentação e estudo das principais questões, escolas e/ou autores do pensamento 
medieval, visando compreender a importância da filosofia medieval na tradição do pensamento 
ocidental.   

Apresentação e estudo das principais questões, escolas e/ou autores do pensamento 
medieval, visando compreender a importância da filosofia medieval na tradição do pensamento 
ocidental.   
 

Apresentação e estudo das principais questões, escolas e/ou autores do pensamento 
medieval, visando compreender a importância da filosofia medieval na tradição do pensamento 
ocidental.   
 
 

Apresentação e estudo das principais questões, escolas e/ou autores do pensamento 
medieval, visando compreender a importância da filosofia medieval na tradição do pensamento 
ocidental.   
 
 

FIL05095 HISTÓRIA DA FILOSOFIA NA AMÉRICA LATINA 4 60

Apresentação e estudo das principais questões, escolas e/ ou autores do pensamento latino Apresentação e estudo das principais questões, escolas e/ ou autores do pensamento latino 
americano, visando compreender a constituição da filosofia na América Latina.
Apresentação e estudo das principais questões, escolas e/ ou autores do pensamento latino 
americano, visando compreender a constituição da filosofia na América Latina.
Apresentação e estudo das principais questões, escolas e/ ou autores do pensamento latino 
americano, visando compreender a constituição da filosofia na América Latina.

CSO04698 HISTÓRIA INDÍGENA E DO INDIGENISMO 4 60

Abordagens, fontes e contextos de emergência da história dos povos indígenas. Étno-história, Abordagens, fontes e contextos de emergência da história dos povos indígenas. Étno-história, 
saberes locais e movimentos indígenas. Estados nacionais e políticas indigenistas.

CSO04698 HISTÓRIA INDÍGENA E DO INDIGENISMO 4 60

Abordagens, fontes e contextos de emergência da história dos povos indígenas. Étno-história, Abordagens, fontes e contextos de emergência da história dos povos indígenas. Étno-história, 
saberes locais e movimentos indígenas. Estados nacionais e políticas indigenistas.

CSO04698 HISTÓRIA INDÍGENA E DO INDIGENISMO 4 60

Abordagens, fontes e contextos de emergência da história dos povos indígenas. Étno-história, 
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saberes locais e movimentos indígenas. Estados nacionais e políticas indigenistas.

CSO04698 HISTÓRIA INDÍGENA E DO INDIGENISMO 4 60

Abordagens, fontes e contextos de emergência da história dos povos indígenas. Étno-história, Abordagens, fontes e contextos de emergência da história dos povos indígenas. Étno-história, 
saberes locais e movimentos indígenas. Estados nacionais e políticas indigenistas.

CSO04698 HISTÓRIA INDÍGENA E DO INDIGENISMO 4 60

Abordagens, fontes e contextos de emergência da história dos povos indígenas. Étno-história, Abordagens, fontes e contextos de emergência da história dos povos indígenas. Étno-história, 
saberes locais e movimentos indígenas. Estados nacionais e políticas indigenistas.

CSO04698 HISTÓRIA INDÍGENA E DO INDIGENISMO 4 60

Abordagens, fontes e contextos de emergência da história dos povos indígenas. Étno-história, Abordagens, fontes e contextos de emergência da história dos povos indígenas. Étno-história, 
saberes locais e movimentos indígenas. Estados nacionais e políticas indigenistas.

CSO04706 IDENTIDADES E DIFERENÇAS, RAÇA, GÊNERO E CLASSE 4 60

A constituição da Antropologia como refleção sobre a alteridade e a identidade. As discussões A constituição da Antropologia como refleção sobre a alteridade e a identidade. As discussões 
antropológicas atuais e a emergêcia de novas categorias de análise.

CSO04706 IDENTIDADES E DIFERENÇAS, RAÇA, GÊNERO E CLASSE 4 60

A constituição da Antropologia como refleção sobre a alteridade e a identidade. As discussões A constituição da Antropologia como refleção sobre a alteridade e a identidade. As discussões 
antropológicas atuais e a emergêcia de novas categorias de análise.

CSO04706 IDENTIDADES E DIFERENÇAS, RAÇA, GÊNERO E CLASSE 4 60

A constituição da Antropologia como refleção sobre a alteridade e a identidade. As discussões A constituição da Antropologia como refleção sobre a alteridade e a identidade. As discussões 
antropológicas atuais e a emergêcia de novas categorias de análise.

CSO04706 IDENTIDADES E DIFERENÇAS, RAÇA, GÊNERO E CLASSE 4 60

A constituição da Antropologia como refleção sobre a alteridade e a identidade. As discussões A constituição da Antropologia como refleção sobre a alteridade e a identidade. As discussões 
antropológicas atuais e a emergêcia de novas categorias de análise.

CSO04706 IDENTIDADES E DIFERENÇAS, RAÇA, GÊNERO E CLASSE 4 60

A constituição da Antropologia como refleção sobre a alteridade e a identidade. As discussões A constituição da Antropologia como refleção sobre a alteridade e a identidade. As discussões 
antropológicas atuais e a emergêcia de novas categorias de análise.

CSO04706 IDENTIDADES E DIFERENÇAS, RAÇA, GÊNERO E CLASSE 4 60

A constituição da Antropologia como refleção sobre a alteridade e a identidade. As discussões A constituição da Antropologia como refleção sobre a alteridade e a identidade. As discussões 
antropológicas atuais e a emergêcia de novas categorias de análise.

CSO11303 Instituições Políticas Comparadas 4 60

 Introdução ao método comparativo. Análise comparada como método e campo específico na  Introdução ao método comparativo. Análise comparada como método e campo específico na 
Ciência Política; Aplicações do método comparativo às instituições políticas; Problemas de 
 Introdução ao método comparativo. Análise comparada como método e campo específico na 
Ciência Política; Aplicações do método comparativo às instituições políticas; Problemas de 
política comparada: qualidade da democracia e do processo decisório.

 Introdução ao método comparativo. Análise comparada como método e campo específico na 
Ciência Política; Aplicações do método comparativo às instituições políticas; Problemas de 
política comparada: qualidade da democracia e do processo decisório.

 Introdução ao método comparativo. Análise comparada como método e campo específico na 
Ciência Política; Aplicações do método comparativo às instituições políticas; Problemas de 
política comparada: qualidade da democracia e do processo decisório.

 

 Introdução ao método comparativo. Análise comparada como método e campo específico na 
Ciência Política; Aplicações do método comparativo às instituições políticas; Problemas de 
política comparada: qualidade da democracia e do processo decisório.

 
 

 Introdução ao método comparativo. Análise comparada como método e campo específico na 
Ciência Política; Aplicações do método comparativo às instituições políticas; Problemas de 
política comparada: qualidade da democracia e do processo decisório.
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CSO11303 Instituições Políticas Comparadas 4 60

 Introdução ao método comparativo. Análise comparada como método e campo específico na  Introdução ao método comparativo. Análise comparada como método e campo específico na 
Ciência Política; Aplicações do método comparativo às instituições políticas; Problemas de 
 Introdução ao método comparativo. Análise comparada como método e campo específico na 
Ciência Política; Aplicações do método comparativo às instituições políticas; Problemas de 
política comparada: qualidade da democracia e do processo decisório.

 Introdução ao método comparativo. Análise comparada como método e campo específico na 
Ciência Política; Aplicações do método comparativo às instituições políticas; Problemas de 
política comparada: qualidade da democracia e do processo decisório.

 Introdução ao método comparativo. Análise comparada como método e campo específico na 
Ciência Política; Aplicações do método comparativo às instituições políticas; Problemas de 
política comparada: qualidade da democracia e do processo decisório.

 

 Introdução ao método comparativo. Análise comparada como método e campo específico na 
Ciência Política; Aplicações do método comparativo às instituições políticas; Problemas de 
política comparada: qualidade da democracia e do processo decisório.

 
 

 Introdução ao método comparativo. Análise comparada como método e campo específico na 
Ciência Política; Aplicações do método comparativo às instituições políticas; Problemas de 
política comparada: qualidade da democracia e do processo decisório.

 
 

CSO11303 Instituições Políticas Comparadas 4 60

 Introdução ao método comparativo. Análise comparada como método e campo específico na  Introdução ao método comparativo. Análise comparada como método e campo específico na 
Ciência Política; Aplicações do método comparativo às instituições políticas; Problemas de 
 Introdução ao método comparativo. Análise comparada como método e campo específico na 
Ciência Política; Aplicações do método comparativo às instituições políticas; Problemas de 
política comparada: qualidade da democracia e do processo decisório.

 Introdução ao método comparativo. Análise comparada como método e campo específico na 
Ciência Política; Aplicações do método comparativo às instituições políticas; Problemas de 
política comparada: qualidade da democracia e do processo decisório.

 Introdução ao método comparativo. Análise comparada como método e campo específico na 
Ciência Política; Aplicações do método comparativo às instituições políticas; Problemas de 
política comparada: qualidade da democracia e do processo decisório.

 

 Introdução ao método comparativo. Análise comparada como método e campo específico na 
Ciência Política; Aplicações do método comparativo às instituições políticas; Problemas de 
política comparada: qualidade da democracia e do processo decisório.

 
 

 Introdução ao método comparativo. Análise comparada como método e campo específico na 
Ciência Política; Aplicações do método comparativo às instituições políticas; Problemas de 
política comparada: qualidade da democracia e do processo decisório.

 
 

CSO04725 INTRODUÇÃO AO ESTUDO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 4 60

O escopo das políticas públicas. Os modelos regulatório, distributivo e redistributivo. Agenda O escopo das políticas públicas. Os modelos regulatório, distributivo e redistributivo. Agenda 
pública: as políticas, sua gênese e implementação. Um quadro análitico para avaliação das 
O escopo das políticas públicas. Os modelos regulatório, distributivo e redistributivo. Agenda 
pública: as políticas, sua gênese e implementação. Um quadro análitico para avaliação das 
políticas públicas.

CSO04725 INTRODUÇÃO AO ESTUDO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 4 60

O escopo das políticas públicas. Os modelos regulatório, distributivo e redistributivo. Agenda O escopo das políticas públicas. Os modelos regulatório, distributivo e redistributivo. Agenda 
pública: as políticas, sua gênese e implementação. Um quadro análitico para avaliação das 
O escopo das políticas públicas. Os modelos regulatório, distributivo e redistributivo. Agenda 
pública: as políticas, sua gênese e implementação. Um quadro análitico para avaliação das 
políticas públicas.

CSO04725 INTRODUÇÃO AO ESTUDO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 4 60

O escopo das políticas públicas. Os modelos regulatório, distributivo e redistributivo. Agenda O escopo das políticas públicas. Os modelos regulatório, distributivo e redistributivo. Agenda 
pública: as políticas, sua gênese e implementação. Um quadro análitico para avaliação das 
O escopo das políticas públicas. Os modelos regulatório, distributivo e redistributivo. Agenda 
pública: as políticas, sua gênese e implementação. Um quadro análitico para avaliação das 
políticas públicas.

CSO04725 INTRODUÇÃO AO ESTUDO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 4 60

O escopo das políticas públicas. Os modelos regulatório, distributivo e redistributivo. Agenda O escopo das políticas públicas. Os modelos regulatório, distributivo e redistributivo. Agenda 
pública: as políticas, sua gênese e implementação. Um quadro análitico para avaliação das 
O escopo das políticas públicas. Os modelos regulatório, distributivo e redistributivo. Agenda 
pública: as políticas, sua gênese e implementação. Um quadro análitico para avaliação das 
políticas públicas.

CSO04725 INTRODUÇÃO AO ESTUDO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 4 60

O escopo das políticas públicas. Os modelos regulatório, distributivo e redistributivo. Agenda O escopo das políticas públicas. Os modelos regulatório, distributivo e redistributivo. Agenda 
pública: as políticas, sua gênese e implementação. Um quadro análitico para avaliação das 
O escopo das políticas públicas. Os modelos regulatório, distributivo e redistributivo. Agenda 
pública: as políticas, sua gênese e implementação. Um quadro análitico para avaliação das 
políticas públicas.
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CSO04725 INTRODUÇÃO AO ESTUDO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 4 60

O escopo das políticas públicas. Os modelos regulatório, distributivo e redistributivo. Agenda O escopo das políticas públicas. Os modelos regulatório, distributivo e redistributivo. Agenda 
pública: as políticas, sua gênese e implementação. Um quadro análitico para avaliação das 
O escopo das políticas públicas. Os modelos regulatório, distributivo e redistributivo. Agenda 
pública: as políticas, sua gênese e implementação. Um quadro análitico para avaliação das 
políticas públicas.

CSO11241 Leituras em Teorias Sociais Contemporâneas I 4 60

CSO11241 Leituras em Teorias Sociais Contemporâneas I 4 60

CSO11241 Leituras em Teorias Sociais Contemporâneas I 4 60

CSO11241 Leituras em Teorias Sociais Contemporâneas I 4 60

CSO11241 Leituras em Teorias Sociais Contemporâneas I 4 60

CSO11241 Leituras em Teorias Sociais Contemporâneas I 4 60

CSO11242 Leituras em Teorias Sociais Contemporâneas II 4 60

CSO11242 Leituras em Teorias Sociais Contemporâneas II 4 60

CSO11242 Leituras em Teorias Sociais Contemporâneas II 4 60

CSO11242 Leituras em Teorias Sociais Contemporâneas II 4 60

CSO11242 Leituras em Teorias Sociais Contemporâneas II 4 60

CSO11242 Leituras em Teorias Sociais Contemporâneas II 4 60

CSO11462 Leituras em Teorias Sociais Contemporâneas III 4 60

CSO11462 Leituras em Teorias Sociais Contemporâneas III 4 60

CSO11462 Leituras em Teorias Sociais Contemporâneas III 4 60

CSO11462 Leituras em Teorias Sociais Contemporâneas III 4 60

CSO11462 Leituras em Teorias Sociais Contemporâneas III 4 60

CSO11462 Leituras em Teorias Sociais Contemporâneas III 4 60

CSO04723 LEGISLATIVO 4 60

Teorias políticas da Representação. Representação e eleições. Senado e Câmara: diferença Teorias políticas da Representação. Representação e eleições. Senado e Câmara: diferença 
na representação. Políticas públicas e a lógica da Ação Congressual. A organização do 
Teorias políticas da Representação. Representação e eleições. Senado e Câmara: diferença 
na representação. Políticas públicas e a lógica da Ação Congressual. A organização do 
congresso: papel dos líderes, o sistema das comissões, competências técnicas e assessorias.

CSO04723 LEGISLATIVO 4 60

Teorias políticas da Representação. Representação e eleições. Senado e Câmara: diferença Teorias políticas da Representação. Representação e eleições. Senado e Câmara: diferença 
na representação. Políticas públicas e a lógica da Ação Congressual. A organização do 
Teorias políticas da Representação. Representação e eleições. Senado e Câmara: diferença 
na representação. Políticas públicas e a lógica da Ação Congressual. A organização do 
congresso: papel dos líderes, o sistema das comissões, competências técnicas e assessorias.

CSO04723 LEGISLATIVO 4 60

Teorias políticas da Representação. Representação e eleições. Senado e Câmara: diferença Teorias políticas da Representação. Representação e eleições. Senado e Câmara: diferença 
na representação. Políticas públicas e a lógica da Ação Congressual. A organização do 
Teorias políticas da Representação. Representação e eleições. Senado e Câmara: diferença 
na representação. Políticas públicas e a lógica da Ação Congressual. A organização do 
congresso: papel dos líderes, o sistema das comissões, competências técnicas e assessorias.

CSO04723 LEGISLATIVO 4 60

Teorias políticas da Representação. Representação e eleições. Senado e Câmara: diferença Teorias políticas da Representação. Representação e eleições. Senado e Câmara: diferença 
na representação. Políticas públicas e a lógica da Ação Congressual. A organização do 
Teorias políticas da Representação. Representação e eleições. Senado e Câmara: diferença 
na representação. Políticas públicas e a lógica da Ação Congressual. A organização do 
congresso: papel dos líderes, o sistema das comissões, competências técnicas e assessorias.

Página: 51



16:14Hora:

11.02.01.99.53 Ementas Disciplinas por Versão (Modelo UFES)

Universidade Federal do Espírito Santo Data: 04/10/2016

Versão Curso: 2006 - 761  - Ciências Socias - Licenciatura - Vespertino

CSO04723 LEGISLATIVO 4 60

Teorias políticas da Representação. Representação e eleições. Senado e Câmara: diferença Teorias políticas da Representação. Representação e eleições. Senado e Câmara: diferença 
na representação. Políticas públicas e a lógica da Ação Congressual. A organização do 
Teorias políticas da Representação. Representação e eleições. Senado e Câmara: diferença 
na representação. Políticas públicas e a lógica da Ação Congressual. A organização do 
congresso: papel dos líderes, o sistema das comissões, competências técnicas e assessorias.

CSO04723 LEGISLATIVO 4 60

Teorias políticas da Representação. Representação e eleições. Senado e Câmara: diferença Teorias políticas da Representação. Representação e eleições. Senado e Câmara: diferença 
na representação. Políticas públicas e a lógica da Ação Congressual. A organização do 
Teorias políticas da Representação. Representação e eleições. Senado e Câmara: diferença 
na representação. Políticas públicas e a lógica da Ação Congressual. A organização do 
congresso: papel dos líderes, o sistema das comissões, competências técnicas e assessorias.

CSO04711 LEITURAS DIRIGIDAS EM ANTROPOLOGIA I 4 60

Conteúdo a ser definido pelo professor.

CSO04711 LEITURAS DIRIGIDAS EM ANTROPOLOGIA I 4 60

Conteúdo a ser definido pelo professor.

CSO04711 LEITURAS DIRIGIDAS EM ANTROPOLOGIA I 4 60

Conteúdo a ser definido pelo professor.

CSO04711 LEITURAS DIRIGIDAS EM ANTROPOLOGIA I 4 60

Conteúdo a ser definido pelo professor.

CSO04711 LEITURAS DIRIGIDAS EM ANTROPOLOGIA I 4 60

Conteúdo a ser definido pelo professor.

CSO04711 LEITURAS DIRIGIDAS EM ANTROPOLOGIA I 4 60

Conteúdo a ser definido pelo professor.

CSO04712 LEITURAS DIRIGIDAS EM ANTROPOLOGIA II 4 60

Conteúdo a ser definido pelo professor.

CSO04712 LEITURAS DIRIGIDAS EM ANTROPOLOGIA II 4 60

Conteúdo a ser definido pelo professor.

CSO04712 LEITURAS DIRIGIDAS EM ANTROPOLOGIA II 4 60

Conteúdo a ser definido pelo professor.

CSO04712 LEITURAS DIRIGIDAS EM ANTROPOLOGIA II 4 60

Conteúdo a ser definido pelo professor.

CSO04712 LEITURAS DIRIGIDAS EM ANTROPOLOGIA II 4 60

Conteúdo a ser definido pelo professor.

CSO04712 LEITURAS DIRIGIDAS EM ANTROPOLOGIA II 4 60

Conteúdo a ser definido pelo professor.

CSO04713 LEITURAS DIRIGIDAS EM ANTROPOLOGIA III 4 60

Identificação da Cultura Material. Artefatos e ecofatos. Arqueologia Histórica. Arqueologia Pré-
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Histórica. Questões relacionadas ao passado indígena e às sociedades coloniais e pós-Histórica. Questões relacionadas ao passado indígena e às sociedades coloniais e pós-
coloniais no Brasil.  
Histórica. Questões relacionadas ao passado indígena e às sociedades coloniais e pós-
coloniais no Brasil.  
 

Histórica. Questões relacionadas ao passado indígena e às sociedades coloniais e pós-
coloniais no Brasil.  
 
 

Histórica. Questões relacionadas ao passado indígena e às sociedades coloniais e pós-
coloniais no Brasil.  
 
 

CSO04713 LEITURAS DIRIGIDAS EM ANTROPOLOGIA III 4 60

Identificação da Cultura Material. Artefatos e ecofatos. Arqueologia Histórica. Arqueologia Pré-Identificação da Cultura Material. Artefatos e ecofatos. Arqueologia Histórica. Arqueologia Pré-
Histórica. Questões relacionadas ao passado indígena e às sociedades coloniais e pós-
Identificação da Cultura Material. Artefatos e ecofatos. Arqueologia Histórica. Arqueologia Pré-
Histórica. Questões relacionadas ao passado indígena e às sociedades coloniais e pós-
coloniais no Brasil.  

Identificação da Cultura Material. Artefatos e ecofatos. Arqueologia Histórica. Arqueologia Pré-
Histórica. Questões relacionadas ao passado indígena e às sociedades coloniais e pós-
coloniais no Brasil.  
 

Identificação da Cultura Material. Artefatos e ecofatos. Arqueologia Histórica. Arqueologia Pré-
Histórica. Questões relacionadas ao passado indígena e às sociedades coloniais e pós-
coloniais no Brasil.  
 
 

Identificação da Cultura Material. Artefatos e ecofatos. Arqueologia Histórica. Arqueologia Pré-
Histórica. Questões relacionadas ao passado indígena e às sociedades coloniais e pós-
coloniais no Brasil.  
 
 

CSO04713 LEITURAS DIRIGIDAS EM ANTROPOLOGIA III 4 60

Identificação da Cultura Material. Artefatos e ecofatos. Arqueologia Histórica. Arqueologia Pré-Identificação da Cultura Material. Artefatos e ecofatos. Arqueologia Histórica. Arqueologia Pré-
Histórica. Questões relacionadas ao passado indígena e às sociedades coloniais e pós-
Identificação da Cultura Material. Artefatos e ecofatos. Arqueologia Histórica. Arqueologia Pré-
Histórica. Questões relacionadas ao passado indígena e às sociedades coloniais e pós-
coloniais no Brasil.  

Identificação da Cultura Material. Artefatos e ecofatos. Arqueologia Histórica. Arqueologia Pré-
Histórica. Questões relacionadas ao passado indígena e às sociedades coloniais e pós-
coloniais no Brasil.  
 

Identificação da Cultura Material. Artefatos e ecofatos. Arqueologia Histórica. Arqueologia Pré-
Histórica. Questões relacionadas ao passado indígena e às sociedades coloniais e pós-
coloniais no Brasil.  
 
 

Identificação da Cultura Material. Artefatos e ecofatos. Arqueologia Histórica. Arqueologia Pré-
Histórica. Questões relacionadas ao passado indígena e às sociedades coloniais e pós-
coloniais no Brasil.  
 
 

CSO04713 LEITURAS DIRIGIDAS EM ANTROPOLOGIA III 4 60

Identificação da Cultura Material. Artefatos e ecofatos. Arqueologia Histórica. Arqueologia Pré-Identificação da Cultura Material. Artefatos e ecofatos. Arqueologia Histórica. Arqueologia Pré-
Histórica. Questões relacionadas ao passado indígena e às sociedades coloniais e pós-
Identificação da Cultura Material. Artefatos e ecofatos. Arqueologia Histórica. Arqueologia Pré-
Histórica. Questões relacionadas ao passado indígena e às sociedades coloniais e pós-
coloniais no Brasil.  

Identificação da Cultura Material. Artefatos e ecofatos. Arqueologia Histórica. Arqueologia Pré-
Histórica. Questões relacionadas ao passado indígena e às sociedades coloniais e pós-
coloniais no Brasil.  
 

Identificação da Cultura Material. Artefatos e ecofatos. Arqueologia Histórica. Arqueologia Pré-
Histórica. Questões relacionadas ao passado indígena e às sociedades coloniais e pós-
coloniais no Brasil.  
 
 

Identificação da Cultura Material. Artefatos e ecofatos. Arqueologia Histórica. Arqueologia Pré-
Histórica. Questões relacionadas ao passado indígena e às sociedades coloniais e pós-
coloniais no Brasil.  
 
 

CSO04713 LEITURAS DIRIGIDAS EM ANTROPOLOGIA III 4 60

Identificação da Cultura Material. Artefatos e ecofatos. Arqueologia Histórica. Arqueologia Pré-Identificação da Cultura Material. Artefatos e ecofatos. Arqueologia Histórica. Arqueologia Pré-
Histórica. Questões relacionadas ao passado indígena e às sociedades coloniais e pós-
Identificação da Cultura Material. Artefatos e ecofatos. Arqueologia Histórica. Arqueologia Pré-
Histórica. Questões relacionadas ao passado indígena e às sociedades coloniais e pós-
coloniais no Brasil.  

Identificação da Cultura Material. Artefatos e ecofatos. Arqueologia Histórica. Arqueologia Pré-
Histórica. Questões relacionadas ao passado indígena e às sociedades coloniais e pós-
coloniais no Brasil.  
 

Identificação da Cultura Material. Artefatos e ecofatos. Arqueologia Histórica. Arqueologia Pré-
Histórica. Questões relacionadas ao passado indígena e às sociedades coloniais e pós-
coloniais no Brasil.  
 
 

Identificação da Cultura Material. Artefatos e ecofatos. Arqueologia Histórica. Arqueologia Pré-
Histórica. Questões relacionadas ao passado indígena e às sociedades coloniais e pós-
coloniais no Brasil.  
 
 

CSO04713 LEITURAS DIRIGIDAS EM ANTROPOLOGIA III 4 60

Identificação da Cultura Material. Artefatos e ecofatos. Arqueologia Histórica. Arqueologia Pré-Identificação da Cultura Material. Artefatos e ecofatos. Arqueologia Histórica. Arqueologia Pré-
Histórica. Questões relacionadas ao passado indígena e às sociedades coloniais e pós-
Identificação da Cultura Material. Artefatos e ecofatos. Arqueologia Histórica. Arqueologia Pré-
Histórica. Questões relacionadas ao passado indígena e às sociedades coloniais e pós-
coloniais no Brasil.  

Identificação da Cultura Material. Artefatos e ecofatos. Arqueologia Histórica. Arqueologia Pré-
Histórica. Questões relacionadas ao passado indígena e às sociedades coloniais e pós-
coloniais no Brasil.  
 

Identificação da Cultura Material. Artefatos e ecofatos. Arqueologia Histórica. Arqueologia Pré-
Histórica. Questões relacionadas ao passado indígena e às sociedades coloniais e pós-
coloniais no Brasil.  
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CSO04714 LEITURAS DIRIGIDAS EM ANTROPOLOGIA IV 4 60

Conteúdo a ser definido pelo professor.

CSO04714 LEITURAS DIRIGIDAS EM ANTROPOLOGIA IV 4 60

Conteúdo a ser definido pelo professor.

CSO04714 LEITURAS DIRIGIDAS EM ANTROPOLOGIA IV 4 60

Conteúdo a ser definido pelo professor.

CSO04714 LEITURAS DIRIGIDAS EM ANTROPOLOGIA IV 4 60

Conteúdo a ser definido pelo professor.

CSO04714 LEITURAS DIRIGIDAS EM ANTROPOLOGIA IV 4 60

Conteúdo a ser definido pelo professor.

CSO04714 LEITURAS DIRIGIDAS EM ANTROPOLOGIA IV 4 60

Conteúdo a ser definido pelo professor.

LET02630 LINGUA PORTUGUESA 4 60

Produção e compreensão de texto como prática interdisciplinar. Análise do texto do aluno ( a Produção e compreensão de texto como prática interdisciplinar. Análise do texto do aluno ( a 
questão da textualidade). A tipologia textual: prática e análise dos diferentes tipos de textos 
Produção e compreensão de texto como prática interdisciplinar. Análise do texto do aluno ( a 
questão da textualidade). A tipologia textual: prática e análise dos diferentes tipos de textos 
produzidos pelos alunos.

Produção e compreensão de texto como prática interdisciplinar. Análise do texto do aluno ( a 
questão da textualidade). A tipologia textual: prática e análise dos diferentes tipos de textos 
produzidos pelos alunos.

Produção e compreensão de texto como prática interdisciplinar. Análise do texto do aluno ( a 
questão da textualidade). A tipologia textual: prática e análise dos diferentes tipos de textos 
produzidos pelos alunos.

LET02630 LINGUA PORTUGUESA 4 60

Produção e compreensão de texto como prática interdisciplinar. Análise do texto do aluno ( a Produção e compreensão de texto como prática interdisciplinar. Análise do texto do aluno ( a 
questão da textualidade). A tipologia textual: prática e análise dos diferentes tipos de textos 
Produção e compreensão de texto como prática interdisciplinar. Análise do texto do aluno ( a 
questão da textualidade). A tipologia textual: prática e análise dos diferentes tipos de textos 
produzidos pelos alunos.

Produção e compreensão de texto como prática interdisciplinar. Análise do texto do aluno ( a 
questão da textualidade). A tipologia textual: prática e análise dos diferentes tipos de textos 
produzidos pelos alunos.

Produção e compreensão de texto como prática interdisciplinar. Análise do texto do aluno ( a 
questão da textualidade). A tipologia textual: prática e análise dos diferentes tipos de textos 
produzidos pelos alunos.

FIL08975 Metodologia Filosófica 4 60

CSO04702 Mito Símbolo e Ritual 4 60

Estudo do simbólico e do imaginário na Antropologia. Mitologias clássicas e contemporâneas. Estudo do simbólico e do imaginário na Antropologia. Mitologias clássicas e contemporâneas. 
O processo e a performance ritual, abordagens e versões nos diferentes contextos sociais.

CSO04702 Mito Símbolo e Ritual 4 60

Estudo do simbólico e do imaginário na Antropologia. Mitologias clássicas e contemporâneas. Estudo do simbólico e do imaginário na Antropologia. Mitologias clássicas e contemporâneas. 
O processo e a performance ritual, abordagens e versões nos diferentes contextos sociais.

CSO04702 Mito Símbolo e Ritual 4 60

Estudo do simbólico e do imaginário na Antropologia. Mitologias clássicas e contemporâneas. Estudo do simbólico e do imaginário na Antropologia. Mitologias clássicas e contemporâneas. 
O processo e a performance ritual, abordagens e versões nos diferentes contextos sociais.

CSO04702 Mito Símbolo e Ritual 4 60

Estudo do simbólico e do imaginário na Antropologia. Mitologias clássicas e contemporâneas. Estudo do simbólico e do imaginário na Antropologia. Mitologias clássicas e contemporâneas. 
O processo e a performance ritual, abordagens e versões nos diferentes contextos sociais.
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CSO04702 Mito Símbolo e Ritual 4 60

Estudo do simbólico e do imaginário na Antropologia. Mitologias clássicas e contemporâneas. Estudo do simbólico e do imaginário na Antropologia. Mitologias clássicas e contemporâneas. 
O processo e a performance ritual, abordagens e versões nos diferentes contextos sociais.

CSO04702 Mito Símbolo e Ritual 4 60

Estudo do simbólico e do imaginário na Antropologia. Mitologias clássicas e contemporâneas. Estudo do simbólico e do imaginário na Antropologia. Mitologias clássicas e contemporâneas. 
O processo e a performance ritual, abordagens e versões nos diferentes contextos sociais.

CSO06459 MÍDIA E VIOLÊNCIA 4 60

CSO06459 MÍDIA E VIOLÊNCIA 4 60

CSO06459 MÍDIA E VIOLÊNCIA 4 60

CSO06459 MÍDIA E VIOLÊNCIA 4 60

CSO06459 MÍDIA E VIOLÊNCIA 4 60

CSO06459 MÍDIA E VIOLÊNCIA 4 60

CSO11238 Movimentos Sociais 4 60

CSO11238 Movimentos Sociais 4 60

CSO11238 Movimentos Sociais 4 60

CSO11238 Movimentos Sociais 4 60

CSO11238 Movimentos Sociais 4 60

CSO11238 Movimentos Sociais 4 60

CSO11306 Movimentos Sociais, Participação e Democracia 4 60

Ação coletiva e movimentos sociais. Movimentos sociais, protesto público e contestação Ação coletiva e movimentos sociais. Movimentos sociais, protesto público e contestação 
política. Movimentos sociais, participação e instituições políticas. Movimentos sociais e o 
Ação coletiva e movimentos sociais. Movimentos sociais, protesto público e contestação 
política. Movimentos sociais, participação e instituições políticas. Movimentos sociais e o 
Estado. Movimentos sociais, políticas públicas e democracia.

Ação coletiva e movimentos sociais. Movimentos sociais, protesto público e contestação 
política. Movimentos sociais, participação e instituições políticas. Movimentos sociais e o 
Estado. Movimentos sociais, políticas públicas e democracia.

Ação coletiva e movimentos sociais. Movimentos sociais, protesto público e contestação 
política. Movimentos sociais, participação e instituições políticas. Movimentos sociais e o 
Estado. Movimentos sociais, políticas públicas e democracia.

CSO11306 Movimentos Sociais, Participação e Democracia 4 60

Ação coletiva e movimentos sociais. Movimentos sociais, protesto público e contestação Ação coletiva e movimentos sociais. Movimentos sociais, protesto público e contestação 
política. Movimentos sociais, participação e instituições políticas. Movimentos sociais e o 
Ação coletiva e movimentos sociais. Movimentos sociais, protesto público e contestação 
política. Movimentos sociais, participação e instituições políticas. Movimentos sociais e o 
Estado. Movimentos sociais, políticas públicas e democracia.

Ação coletiva e movimentos sociais. Movimentos sociais, protesto público e contestação 
política. Movimentos sociais, participação e instituições políticas. Movimentos sociais e o 
Estado. Movimentos sociais, políticas públicas e democracia.

Ação coletiva e movimentos sociais. Movimentos sociais, protesto público e contestação 
política. Movimentos sociais, participação e instituições políticas. Movimentos sociais e o 
Estado. Movimentos sociais, políticas públicas e democracia.

CSO11306 Movimentos Sociais, Participação e Democracia 4 60

Ação coletiva e movimentos sociais. Movimentos sociais, protesto público e contestação Ação coletiva e movimentos sociais. Movimentos sociais, protesto público e contestação 
política. Movimentos sociais, participação e instituições políticas. Movimentos sociais e o 
Ação coletiva e movimentos sociais. Movimentos sociais, protesto público e contestação 
política. Movimentos sociais, participação e instituições políticas. Movimentos sociais e o 
Estado. Movimentos sociais, políticas públicas e democracia.

Ação coletiva e movimentos sociais. Movimentos sociais, protesto público e contestação 
política. Movimentos sociais, participação e instituições políticas. Movimentos sociais e o 
Estado. Movimentos sociais, políticas públicas e democracia.

Ação coletiva e movimentos sociais. Movimentos sociais, protesto público e contestação 
política. Movimentos sociais, participação e instituições políticas. Movimentos sociais e o 
Estado. Movimentos sociais, políticas públicas e democracia.
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CSO11306 Movimentos Sociais, Participação e Democracia 4 60

Ação coletiva e movimentos sociais. Movimentos sociais, protesto público e contestação Ação coletiva e movimentos sociais. Movimentos sociais, protesto público e contestação 
política. Movimentos sociais, participação e instituições políticas. Movimentos sociais e o 
Ação coletiva e movimentos sociais. Movimentos sociais, protesto público e contestação 
política. Movimentos sociais, participação e instituições políticas. Movimentos sociais e o 
Estado. Movimentos sociais, políticas públicas e democracia.

Ação coletiva e movimentos sociais. Movimentos sociais, protesto público e contestação 
política. Movimentos sociais, participação e instituições políticas. Movimentos sociais e o 
Estado. Movimentos sociais, políticas públicas e democracia.

Ação coletiva e movimentos sociais. Movimentos sociais, protesto público e contestação 
política. Movimentos sociais, participação e instituições políticas. Movimentos sociais e o 
Estado. Movimentos sociais, políticas públicas e democracia.

CSO11240 Natureza e Cultura 4 60

CSO11240 Natureza e Cultura 4 60

CSO11240 Natureza e Cultura 4 60

CSO11240 Natureza e Cultura 4 60

CSO11240 Natureza e Cultura 4 60

CSO11240 Natureza e Cultura 4 60

CSO04722 OPINIÃO PÚBLICA, MIDIA E DEMOCRACIA 4 60

Teorias da opinião pública. Informação, cidadão e mídia. Governabilidade, políticas públicas e Teorias da opinião pública. Informação, cidadão e mídia. Governabilidade, políticas públicas e 
(des)informação política.

CSO04722 OPINIÃO PÚBLICA, MIDIA E DEMOCRACIA 4 60

Teorias da opinião pública. Informação, cidadão e mídia. Governabilidade, políticas públicas e Teorias da opinião pública. Informação, cidadão e mídia. Governabilidade, políticas públicas e 
(des)informação política.

CSO04722 OPINIÃO PÚBLICA, MIDIA E DEMOCRACIA 4 60

Teorias da opinião pública. Informação, cidadão e mídia. Governabilidade, políticas públicas e Teorias da opinião pública. Informação, cidadão e mídia. Governabilidade, políticas públicas e 
(des)informação política.

CSO04722 OPINIÃO PÚBLICA, MIDIA E DEMOCRACIA 4 60

Teorias da opinião pública. Informação, cidadão e mídia. Governabilidade, políticas públicas e Teorias da opinião pública. Informação, cidadão e mídia. Governabilidade, políticas públicas e 
(des)informação política.

CSO04722 OPINIÃO PÚBLICA, MIDIA E DEMOCRACIA 4 60

Teorias da opinião pública. Informação, cidadão e mídia. Governabilidade, políticas públicas e Teorias da opinião pública. Informação, cidadão e mídia. Governabilidade, políticas públicas e 
(des)informação política.

CSO04722 OPINIÃO PÚBLICA, MIDIA E DEMOCRACIA 4 60

Teorias da opinião pública. Informação, cidadão e mídia. Governabilidade, políticas públicas e Teorias da opinião pública. Informação, cidadão e mídia. Governabilidade, políticas públicas e 
(des)informação política.

CSO11239 Patrimônio Cultural e Natural 4 60

CSO11239 Patrimônio Cultural e Natural 4 60

CSO11239 Patrimônio Cultural e Natural 4 60

CSO11239 Patrimônio Cultural e Natural 4 60

CSO11239 Patrimônio Cultural e Natural 4 60

CSO11239 Patrimônio Cultural e Natural 4 60

CSO04710 PARENTESCO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL 4 60
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Temas e teorias centrais abordadas pela Antropologia do parentesco e da organização social. Temas e teorias centrais abordadas pela Antropologia do parentesco e da organização social. 
Estudos comparativos de formas de família e casamento. Reflexão sobre a diversidade de 
Temas e teorias centrais abordadas pela Antropologia do parentesco e da organização social. 
Estudos comparativos de formas de família e casamento. Reflexão sobre a diversidade de 
temas atuais no domínio do parentesco propiciados pelas transformações tecnológicas sobre 

Temas e teorias centrais abordadas pela Antropologia do parentesco e da organização social. 
Estudos comparativos de formas de família e casamento. Reflexão sobre a diversidade de 
temas atuais no domínio do parentesco propiciados pelas transformações tecnológicas sobre 
reprodução humana.

CSO04710 PARENTESCO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL 4 60

Temas e teorias centrais abordadas pela Antropologia do parentesco e da organização social. Temas e teorias centrais abordadas pela Antropologia do parentesco e da organização social. 
Estudos comparativos de formas de família e casamento. Reflexão sobre a diversidade de 
Temas e teorias centrais abordadas pela Antropologia do parentesco e da organização social. 
Estudos comparativos de formas de família e casamento. Reflexão sobre a diversidade de 
temas atuais no domínio do parentesco propiciados pelas transformações tecnológicas sobre 

Temas e teorias centrais abordadas pela Antropologia do parentesco e da organização social. 
Estudos comparativos de formas de família e casamento. Reflexão sobre a diversidade de 
temas atuais no domínio do parentesco propiciados pelas transformações tecnológicas sobre 
reprodução humana.

CSO04710 PARENTESCO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL 4 60

Temas e teorias centrais abordadas pela Antropologia do parentesco e da organização social. Temas e teorias centrais abordadas pela Antropologia do parentesco e da organização social. 
Estudos comparativos de formas de família e casamento. Reflexão sobre a diversidade de 
Temas e teorias centrais abordadas pela Antropologia do parentesco e da organização social. 
Estudos comparativos de formas de família e casamento. Reflexão sobre a diversidade de 
temas atuais no domínio do parentesco propiciados pelas transformações tecnológicas sobre 

Temas e teorias centrais abordadas pela Antropologia do parentesco e da organização social. 
Estudos comparativos de formas de família e casamento. Reflexão sobre a diversidade de 
temas atuais no domínio do parentesco propiciados pelas transformações tecnológicas sobre 
reprodução humana.

CSO04710 PARENTESCO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL 4 60

Temas e teorias centrais abordadas pela Antropologia do parentesco e da organização social. Temas e teorias centrais abordadas pela Antropologia do parentesco e da organização social. 
Estudos comparativos de formas de família e casamento. Reflexão sobre a diversidade de 
Temas e teorias centrais abordadas pela Antropologia do parentesco e da organização social. 
Estudos comparativos de formas de família e casamento. Reflexão sobre a diversidade de 
temas atuais no domínio do parentesco propiciados pelas transformações tecnológicas sobre 

Temas e teorias centrais abordadas pela Antropologia do parentesco e da organização social. 
Estudos comparativos de formas de família e casamento. Reflexão sobre a diversidade de 
temas atuais no domínio do parentesco propiciados pelas transformações tecnológicas sobre 
reprodução humana.

CSO04710 PARENTESCO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL 4 60

Temas e teorias centrais abordadas pela Antropologia do parentesco e da organização social. Temas e teorias centrais abordadas pela Antropologia do parentesco e da organização social. 
Estudos comparativos de formas de família e casamento. Reflexão sobre a diversidade de 
Temas e teorias centrais abordadas pela Antropologia do parentesco e da organização social. 
Estudos comparativos de formas de família e casamento. Reflexão sobre a diversidade de 
temas atuais no domínio do parentesco propiciados pelas transformações tecnológicas sobre 

Temas e teorias centrais abordadas pela Antropologia do parentesco e da organização social. 
Estudos comparativos de formas de família e casamento. Reflexão sobre a diversidade de 
temas atuais no domínio do parentesco propiciados pelas transformações tecnológicas sobre 
reprodução humana.

CSO04710 PARENTESCO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL 4 60

Temas e teorias centrais abordadas pela Antropologia do parentesco e da organização social. Temas e teorias centrais abordadas pela Antropologia do parentesco e da organização social. 
Estudos comparativos de formas de família e casamento. Reflexão sobre a diversidade de 
Temas e teorias centrais abordadas pela Antropologia do parentesco e da organização social. 
Estudos comparativos de formas de família e casamento. Reflexão sobre a diversidade de 
temas atuais no domínio do parentesco propiciados pelas transformações tecnológicas sobre 

Temas e teorias centrais abordadas pela Antropologia do parentesco e da organização social. 
Estudos comparativos de formas de família e casamento. Reflexão sobre a diversidade de 
temas atuais no domínio do parentesco propiciados pelas transformações tecnológicas sobre 
reprodução humana.

CSO04721 PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 4 60

Os vários tipos de participação política. Participação política e democracia. Quem participa e Os vários tipos de participação política. Participação política e democracia. Quem participa e 
as correlações sócio-econômicas. As diferentes teorias sobre a participação política.

CSO04721 PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 4 60

Os vários tipos de participação política. Participação política e democracia. Quem participa e Os vários tipos de participação política. Participação política e democracia. Quem participa e 
as correlações sócio-econômicas. As diferentes teorias sobre a participação política.

CSO04721 PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 4 60

Os vários tipos de participação política. Participação política e democracia. Quem participa e Os vários tipos de participação política. Participação política e democracia. Quem participa e 
as correlações sócio-econômicas. As diferentes teorias sobre a participação política.

Página: 57



16:14Hora:

11.02.01.99.53 Ementas Disciplinas por Versão (Modelo UFES)

Universidade Federal do Espírito Santo Data: 04/10/2016

Versão Curso: 2006 - 762  - Ciências Sociais - Noturno

CSO04721 PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 4 60

Os vários tipos de participação política. Participação política e democracia. Quem participa e Os vários tipos de participação política. Participação política e democracia. Quem participa e 
as correlações sócio-econômicas. As diferentes teorias sobre a participação política.

CSO04721 PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 4 60

Os vários tipos de participação política. Participação política e democracia. Quem participa e Os vários tipos de participação política. Participação política e democracia. Quem participa e 
as correlações sócio-econômicas. As diferentes teorias sobre a participação política.

CSO04721 PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 4 60

Os vários tipos de participação política. Participação política e democracia. Quem participa e Os vários tipos de participação política. Participação política e democracia. Quem participa e 
as correlações sócio-econômicas. As diferentes teorias sobre a participação política.

CSO04724 PARTIDOS POLÍTICOS 4 60

Tipologias partidárias. Funções dos partidos. Funcionamento organizacional. Desenvolvimento Tipologias partidárias. Funções dos partidos. Funcionamento organizacional. Desenvolvimento 
dos partidos e o Sistema Eleitoral. Os militantes partidários, o partido no Legislativo e no 
Tipologias partidárias. Funções dos partidos. Funcionamento organizacional. Desenvolvimento 
dos partidos e o Sistema Eleitoral. Os militantes partidários, o partido no Legislativo e no 
Executivo.

CSO04724 PARTIDOS POLÍTICOS 4 60

Tipologias partidárias. Funções dos partidos. Funcionamento organizacional. Desenvolvimento Tipologias partidárias. Funções dos partidos. Funcionamento organizacional. Desenvolvimento 
dos partidos e o Sistema Eleitoral. Os militantes partidários, o partido no Legislativo e no 
Tipologias partidárias. Funções dos partidos. Funcionamento organizacional. Desenvolvimento 
dos partidos e o Sistema Eleitoral. Os militantes partidários, o partido no Legislativo e no 
Executivo.

CSO04724 PARTIDOS POLÍTICOS 4 60

Tipologias partidárias. Funções dos partidos. Funcionamento organizacional. Desenvolvimento Tipologias partidárias. Funções dos partidos. Funcionamento organizacional. Desenvolvimento 
dos partidos e o Sistema Eleitoral. Os militantes partidários, o partido no Legislativo e no 
Tipologias partidárias. Funções dos partidos. Funcionamento organizacional. Desenvolvimento 
dos partidos e o Sistema Eleitoral. Os militantes partidários, o partido no Legislativo e no 
Executivo.

CSO04724 PARTIDOS POLÍTICOS 4 60

Tipologias partidárias. Funções dos partidos. Funcionamento organizacional. Desenvolvimento Tipologias partidárias. Funções dos partidos. Funcionamento organizacional. Desenvolvimento 
dos partidos e o Sistema Eleitoral. Os militantes partidários, o partido no Legislativo e no 
Tipologias partidárias. Funções dos partidos. Funcionamento organizacional. Desenvolvimento 
dos partidos e o Sistema Eleitoral. Os militantes partidários, o partido no Legislativo e no 
Executivo.

CSO04724 PARTIDOS POLÍTICOS 4 60

Tipologias partidárias. Funções dos partidos. Funcionamento organizacional. Desenvolvimento Tipologias partidárias. Funções dos partidos. Funcionamento organizacional. Desenvolvimento 
dos partidos e o Sistema Eleitoral. Os militantes partidários, o partido no Legislativo e no 
Tipologias partidárias. Funções dos partidos. Funcionamento organizacional. Desenvolvimento 
dos partidos e o Sistema Eleitoral. Os militantes partidários, o partido no Legislativo e no 
Executivo.

CSO04724 PARTIDOS POLÍTICOS 4 60

Tipologias partidárias. Funções dos partidos. Funcionamento organizacional. Desenvolvimento Tipologias partidárias. Funções dos partidos. Funcionamento organizacional. Desenvolvimento 
dos partidos e o Sistema Eleitoral. Os militantes partidários, o partido no Legislativo e no 
Tipologias partidárias. Funções dos partidos. Funcionamento organizacional. Desenvolvimento 
dos partidos e o Sistema Eleitoral. Os militantes partidários, o partido no Legislativo e no 
Executivo.

CSO11309 Pensamento Social Brasileiro 4 60

CSO11309 Pensamento Social Brasileiro 4 60

CSO11309 Pensamento Social Brasileiro 4 60

SSO03092 POLITICA SOCIAL 4 60

A política social e suas concepções teóricas.  Estado e política social no Brasil.  Política social e Serviço A política social e suas concepções teóricas.  Estado e política social no Brasil.  Política social e Serviço 
Social.
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CSO06460 POLÍCIA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 4 60

CSO06460 POLÍCIA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 4 60

CSO06460 POLÍCIA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 4 60

CSO06460 POLÍCIA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 4 60

CSO06460 POLÍCIA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 4 60

CSO06460 POLÍCIA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 4 60

ERN01546 POLUICAO AMBIENTAL 4 60

Noções de Ecologia. O homem no ecossistema. Poluição do ar, do solo e da água. Poluição Noções de Ecologia. O homem no ecossistema. Poluição do ar, do solo e da água. Poluição 
térmica, sonora e radioativa. Avaliação do impacto ambiental. Planejamento ambiental.

CSO06461 PSICANÁLISE, VIOLÊNCIA E DIREITOS HUMANOS 4 60

CSO06461 PSICANÁLISE, VIOLÊNCIA E DIREITOS HUMANOS 4 60

CSO06461 PSICANÁLISE, VIOLÊNCIA E DIREITOS HUMANOS 4 60

CSO06461 PSICANÁLISE, VIOLÊNCIA E DIREITOS HUMANOS 4 60

CSO06461 PSICANÁLISE, VIOLÊNCIA E DIREITOS HUMANOS 4 60

CSO06461 PSICANÁLISE, VIOLÊNCIA E DIREITOS HUMANOS 4 60

ECO02132 RELACOES ECON INTERNACIONAIS 4 60

Comunidade econômica internacional: os estados, as organizações, as empresas transnacionais. Geopolítica, sistema monetário e Comunidade econômica internacional: os estados, as organizações, as empresas transnacionais. Geopolítica, sistema monetário e 
crescimento. Classes sociais, estado e as relações internacionais. A América Latina: teoria da dependência e o intercâmbio 
desigual. Fundamentos da integração regional: área de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união monetária.

Comunidade econômica internacional: os estados, as organizações, as empresas transnacionais. Geopolítica, sistema monetário e 
crescimento. Classes sociais, estado e as relações internacionais. A América Latina: teoria da dependência e o intercâmbio 
desigual. Fundamentos da integração regional: área de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união monetária.

CSO04735 RELAÇÕES DE GÊNERO 4 60

Trajetória das teorias feministas contemporânes. Implicações teórico-epistemológicas da Trajetória das teorias feministas contemporânes. Implicações teórico-epistemológicas da 
noção de genêro: transdisciplinariedade, teorias parciais "versus" teorias do conhecimento 
Trajetória das teorias feministas contemporânes. Implicações teórico-epistemológicas da 
noção de genêro: transdisciplinariedade, teorias parciais "versus" teorias do conhecimento 
universal. Os usos do gênero como categoria analítica. Desafios atuais das teorias de genêro.

CSO04735 RELAÇÕES DE GÊNERO 4 60

Trajetória das teorias feministas contemporânes. Implicações teórico-epistemológicas da Trajetória das teorias feministas contemporânes. Implicações teórico-epistemológicas da 
noção de genêro: transdisciplinariedade, teorias parciais "versus" teorias do conhecimento 
Trajetória das teorias feministas contemporânes. Implicações teórico-epistemológicas da 
noção de genêro: transdisciplinariedade, teorias parciais "versus" teorias do conhecimento 
universal. Os usos do gênero como categoria analítica. Desafios atuais das teorias de genêro.

CSO04735 RELAÇÕES DE GÊNERO 4 60

Trajetória das teorias feministas contemporânes. Implicações teórico-epistemológicas da Trajetória das teorias feministas contemporânes. Implicações teórico-epistemológicas da 
noção de genêro: transdisciplinariedade, teorias parciais "versus" teorias do conhecimento 
Trajetória das teorias feministas contemporânes. Implicações teórico-epistemológicas da 
noção de genêro: transdisciplinariedade, teorias parciais "versus" teorias do conhecimento 
universal. Os usos do gênero como categoria analítica. Desafios atuais das teorias de genêro.

CSO04735 RELAÇÕES DE GÊNERO 4 60

Trajetória das teorias feministas contemporânes. Implicações teórico-epistemológicas da Trajetória das teorias feministas contemporânes. Implicações teórico-epistemológicas da 
noção de genêro: transdisciplinariedade, teorias parciais "versus" teorias do conhecimento 
Trajetória das teorias feministas contemporânes. Implicações teórico-epistemológicas da 
noção de genêro: transdisciplinariedade, teorias parciais "versus" teorias do conhecimento 
universal. Os usos do gênero como categoria analítica. Desafios atuais das teorias de genêro.

CSO04735 RELAÇÕES DE GÊNERO 4 60

Trajetória das teorias feministas contemporânes. Implicações teórico-epistemológicas da 
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noção de genêro: transdisciplinariedade, teorias parciais "versus" teorias do conhecimento noção de genêro: transdisciplinariedade, teorias parciais "versus" teorias do conhecimento 
universal. Os usos do gênero como categoria analítica. Desafios atuais das teorias de genêro.

CSO04735 RELAÇÕES DE GÊNERO 4 60

Trajetória das teorias feministas contemporânes. Implicações teórico-epistemológicas da Trajetória das teorias feministas contemporânes. Implicações teórico-epistemológicas da 
noção de genêro: transdisciplinariedade, teorias parciais "versus" teorias do conhecimento 
Trajetória das teorias feministas contemporânes. Implicações teórico-epistemológicas da 
noção de genêro: transdisciplinariedade, teorias parciais "versus" teorias do conhecimento 
universal. Os usos do gênero como categoria analítica. Desafios atuais das teorias de genêro.

FIL06399 Seminário de Filosofia Moderna I 4 60

FIL06400 Seminário de Filosofia Moderna II 4 60

FIL06401 Seminário de Filosofia Moderna III 4 60

FIL06402 Seminário de Filosofia Moderna IV 4 60

CSO11304 Sistema de Governo nos Estados e Municípios Brasileiros 4 60

CSO11304 Sistema de Governo nos Estados e Municípios Brasileiros 4 60

CSO11304 Sistema de Governo nos Estados e Municípios Brasileiros 4 60

CSO11300 Sociologia da Alimentação 4 60

CSO11300 Sociologia da Alimentação 4 60

CSO11300 Sociologia da Alimentação 4 60

CSO11299 Sociologia da Saúde 4 60

CSO11299 Sociologia da Saúde 4 60

CSO11299 Sociologia da Saúde 4 60

CSO04909 SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE 4 60

CSO04909 SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE 4 60

CSO04909 SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE 4 60

CSO04909 SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE 4 60

CSO04909 SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE 4 60

CSO04909 SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE 4 60

CSO02156 SOCIOL APLIC A ADMINISTRACAO 4 60

As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da 
globalização. O trabalho no mundo da produção capitalista. Mudanças organizacionais e 
As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da 
globalização. O trabalho no mundo da produção capitalista. Mudanças organizacionais e 
educação. Empresa, empresários e sociedade: perspectiva da sociologia da empresa.

As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da 
globalização. O trabalho no mundo da produção capitalista. Mudanças organizacionais e 
educação. Empresa, empresários e sociedade: perspectiva da sociologia da empresa.

As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da 
globalização. O trabalho no mundo da produção capitalista. Mudanças organizacionais e 
educação. Empresa, empresários e sociedade: perspectiva da sociologia da empresa.

  

As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da 
globalização. O trabalho no mundo da produção capitalista. Mudanças organizacionais e 
educação. Empresa, empresários e sociedade: perspectiva da sociologia da empresa.

  
 

As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da 
globalização. O trabalho no mundo da produção capitalista. Mudanças organizacionais e 
educação. Empresa, empresários e sociedade: perspectiva da sociologia da empresa.

  
 

CSO02156 SOCIOL APLIC A ADMINISTRACAO 4 60

As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da 
globalização. O trabalho no mundo da produção capitalista. Mudanças organizacionais e 
As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da 
globalização. O trabalho no mundo da produção capitalista. Mudanças organizacionais e 
educação. Empresa, empresários e sociedade: perspectiva da sociologia da empresa.
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CSO02156 SOCIOL APLIC A ADMINISTRACAO 4 60

As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da 
globalização. O trabalho no mundo da produção capitalista. Mudanças organizacionais e 
As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da 
globalização. O trabalho no mundo da produção capitalista. Mudanças organizacionais e 
educação. Empresa, empresários e sociedade: perspectiva da sociologia da empresa.

As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da 
globalização. O trabalho no mundo da produção capitalista. Mudanças organizacionais e 
educação. Empresa, empresários e sociedade: perspectiva da sociologia da empresa.

As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da 
globalização. O trabalho no mundo da produção capitalista. Mudanças organizacionais e 
educação. Empresa, empresários e sociedade: perspectiva da sociologia da empresa.

  

As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da 
globalização. O trabalho no mundo da produção capitalista. Mudanças organizacionais e 
educação. Empresa, empresários e sociedade: perspectiva da sociologia da empresa.

  
 

As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da 
globalização. O trabalho no mundo da produção capitalista. Mudanças organizacionais e 
educação. Empresa, empresários e sociedade: perspectiva da sociologia da empresa.

  
 

CSO02156 SOCIOL APLIC A ADMINISTRACAO 4 60

As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da 
globalização. O trabalho no mundo da produção capitalista. Mudanças organizacionais e 
As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da 
globalização. O trabalho no mundo da produção capitalista. Mudanças organizacionais e 
educação. Empresa, empresários e sociedade: perspectiva da sociologia da empresa.

As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da 
globalização. O trabalho no mundo da produção capitalista. Mudanças organizacionais e 
educação. Empresa, empresários e sociedade: perspectiva da sociologia da empresa.

As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da 
globalização. O trabalho no mundo da produção capitalista. Mudanças organizacionais e 
educação. Empresa, empresários e sociedade: perspectiva da sociologia da empresa.

  

As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da 
globalização. O trabalho no mundo da produção capitalista. Mudanças organizacionais e 
educação. Empresa, empresários e sociedade: perspectiva da sociologia da empresa.

  
 

As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da 
globalização. O trabalho no mundo da produção capitalista. Mudanças organizacionais e 
educação. Empresa, empresários e sociedade: perspectiva da sociologia da empresa.

  
 

CSO02156 SOCIOL APLIC A ADMINISTRACAO 4 60

As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da 
globalização. O trabalho no mundo da produção capitalista. Mudanças organizacionais e 
As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da 
globalização. O trabalho no mundo da produção capitalista. Mudanças organizacionais e 
educação. Empresa, empresários e sociedade: perspectiva da sociologia da empresa.

As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da 
globalização. O trabalho no mundo da produção capitalista. Mudanças organizacionais e 
educação. Empresa, empresários e sociedade: perspectiva da sociologia da empresa.

As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da 
globalização. O trabalho no mundo da produção capitalista. Mudanças organizacionais e 
educação. Empresa, empresários e sociedade: perspectiva da sociologia da empresa.

  

As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da 
globalização. O trabalho no mundo da produção capitalista. Mudanças organizacionais e 
educação. Empresa, empresários e sociedade: perspectiva da sociologia da empresa.

  
 

As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da 
globalização. O trabalho no mundo da produção capitalista. Mudanças organizacionais e 
educação. Empresa, empresários e sociedade: perspectiva da sociologia da empresa.

  
 

CSO02156 SOCIOL APLIC A ADMINISTRACAO 4 60

As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da 
globalização. O trabalho no mundo da produção capitalista. Mudanças organizacionais e 
As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da 
globalização. O trabalho no mundo da produção capitalista. Mudanças organizacionais e 
educação. Empresa, empresários e sociedade: perspectiva da sociologia da empresa.

As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da 
globalização. O trabalho no mundo da produção capitalista. Mudanças organizacionais e 
educação. Empresa, empresários e sociedade: perspectiva da sociologia da empresa.

As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da 
globalização. O trabalho no mundo da produção capitalista. Mudanças organizacionais e 
educação. Empresa, empresários e sociedade: perspectiva da sociologia da empresa.

  

As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da 
globalização. O trabalho no mundo da produção capitalista. Mudanças organizacionais e 
educação. Empresa, empresários e sociedade: perspectiva da sociologia da empresa.

  
 

As transformações do capitalismo no mundo do trabalho. O capitalismo e a produção da 
globalização. O trabalho no mundo da produção capitalista. Mudanças organizacionais e 
educação. Empresa, empresários e sociedade: perspectiva da sociologia da empresa.

  
 

CSO02036 SOCIOLOGIA DA COMUNICACAO 4 60

A  análise sociológica da comunicação. Os precursores no estudo da Comunicação a partir de uma perspectiva A  análise sociológica da comunicação. Os precursores no estudo da Comunicação a partir de uma perspectiva 
sociológica. Transformações históricas, processos de comunicação e seu inter-relacionamento, com ênfase no 
A  análise sociológica da comunicação. Os precursores no estudo da Comunicação a partir de uma perspectiva 
sociológica. Transformações históricas, processos de comunicação e seu inter-relacionamento, com ênfase no 
período contemporâneo. Os meios de comunicação de massa no Brasil.
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CSO02036 SOCIOLOGIA DA COMUNICACAO 4 60

A  análise sociológica da comunicação. Os precursores no estudo da Comunicação a partir de uma perspectiva A  análise sociológica da comunicação. Os precursores no estudo da Comunicação a partir de uma perspectiva 
sociológica. Transformações históricas, processos de comunicação e seu inter-relacionamento, com ênfase no 
A  análise sociológica da comunicação. Os precursores no estudo da Comunicação a partir de uma perspectiva 
sociológica. Transformações históricas, processos de comunicação e seu inter-relacionamento, com ênfase no 
período contemporâneo. Os meios de comunicação de massa no Brasil.

CSO02036 SOCIOLOGIA DA COMUNICACAO 4 60

A  análise sociológica da comunicação. Os precursores no estudo da Comunicação a partir de uma perspectiva A  análise sociológica da comunicação. Os precursores no estudo da Comunicação a partir de uma perspectiva 
sociológica. Transformações históricas, processos de comunicação e seu inter-relacionamento, com ênfase no 
A  análise sociológica da comunicação. Os precursores no estudo da Comunicação a partir de uma perspectiva 
sociológica. Transformações históricas, processos de comunicação e seu inter-relacionamento, com ênfase no 
período contemporâneo. Os meios de comunicação de massa no Brasil.

CSO02036 SOCIOLOGIA DA COMUNICACAO 4 60

A  análise sociológica da comunicação. Os precursores no estudo da Comunicação a partir de uma perspectiva A  análise sociológica da comunicação. Os precursores no estudo da Comunicação a partir de uma perspectiva 
sociológica. Transformações históricas, processos de comunicação e seu inter-relacionamento, com ênfase no 
A  análise sociológica da comunicação. Os precursores no estudo da Comunicação a partir de uma perspectiva 
sociológica. Transformações históricas, processos de comunicação e seu inter-relacionamento, com ênfase no 
período contemporâneo. Os meios de comunicação de massa no Brasil.

CSO02036 SOCIOLOGIA DA COMUNICACAO 4 60

A  análise sociológica da comunicação. Os precursores no estudo da Comunicação a partir de uma perspectiva A  análise sociológica da comunicação. Os precursores no estudo da Comunicação a partir de uma perspectiva 
sociológica. Transformações históricas, processos de comunicação e seu inter-relacionamento, com ênfase no 
A  análise sociológica da comunicação. Os precursores no estudo da Comunicação a partir de uma perspectiva 
sociológica. Transformações históricas, processos de comunicação e seu inter-relacionamento, com ênfase no 
período contemporâneo. Os meios de comunicação de massa no Brasil.

CSO02036 SOCIOLOGIA DA COMUNICACAO 4 60

A  análise sociológica da comunicação. Os precursores no estudo da Comunicação a partir de uma perspectiva A  análise sociológica da comunicação. Os precursores no estudo da Comunicação a partir de uma perspectiva 
sociológica. Transformações históricas, processos de comunicação e seu inter-relacionamento, com ênfase no 
A  análise sociológica da comunicação. Os precursores no estudo da Comunicação a partir de uma perspectiva 
sociológica. Transformações históricas, processos de comunicação e seu inter-relacionamento, com ênfase no 
período contemporâneo. Os meios de comunicação de massa no Brasil.

CSO02635 SOCIOLOGIA DA EDUCACAO 4 60

  
 
 
 
 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 
 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 
 
 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 
 
 
 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 
 
 
 
 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
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 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das  A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.

 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 

 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 
 

 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 
 
 

 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 
 
 
 

 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 
 
 
 
 

 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 
 
 
 
 
 

 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 
 
 
 
 
 

CSO02635 SOCIOLOGIA DA EDUCACAO 4 60

  
 
 
 
 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 
 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 
 
 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 
 
 
 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 
 
 
 
 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
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 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 
 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 
 
 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 
 
 
 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 
 
 
 
 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
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 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 
 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 
 
 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 
 
 
 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 
 
 
 
 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 
 
 
 
 
 

CSO02635 SOCIOLOGIA DA EDUCACAO 4 60

  
 
 
 
 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 
 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 
 
 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 
 
 
 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 
 
 
 
 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 A abordagem sociológica no estudo dos problemas educacionais. Estudo analítico das 
principais correntes do pensamento sociológico-educacional. A sociologia da educação no 
Brasil. Os desafios à educação impostos pela contemporaneidade.
 
 
 
 
 
 

CSO02940 SOCIOLOGIA DA QUESTAO AGRARIA 4 60

 Origens agrárias da sociedade brasileira. Formação do mundo contemporâneo e a questão  Origens agrárias da sociedade brasileira. Formação do mundo contemporâneo e a questão 
agrária. Reforma agrária e movimentos sociais no campo.
 Origens agrárias da sociedade brasileira. Formação do mundo contemporâneo e a questão 
agrária. Reforma agrária e movimentos sociais no campo.

 

 Origens agrárias da sociedade brasileira. Formação do mundo contemporâneo e a questão 
agrária. Reforma agrária e movimentos sociais no campo.

 
 

 Origens agrárias da sociedade brasileira. Formação do mundo contemporâneo e a questão 
agrária. Reforma agrária e movimentos sociais no campo.

 
 

CSO02940 SOCIOLOGIA DA QUESTAO AGRARIA 4 60

 Origens agrárias da sociedade brasileira. Formação do mundo contemporâneo e a questão  Origens agrárias da sociedade brasileira. Formação do mundo contemporâneo e a questão 
agrária. Reforma agrária e movimentos sociais no campo.
 Origens agrárias da sociedade brasileira. Formação do mundo contemporâneo e a questão 
agrária. Reforma agrária e movimentos sociais no campo.

 

 Origens agrárias da sociedade brasileira. Formação do mundo contemporâneo e a questão 
agrária. Reforma agrária e movimentos sociais no campo.

 
 

 Origens agrárias da sociedade brasileira. Formação do mundo contemporâneo e a questão 
agrária. Reforma agrária e movimentos sociais no campo.
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CSO02940 SOCIOLOGIA DA QUESTAO AGRARIA 4 60

 Origens agrárias da sociedade brasileira. Formação do mundo contemporâneo e a questão  Origens agrárias da sociedade brasileira. Formação do mundo contemporâneo e a questão 
agrária. Reforma agrária e movimentos sociais no campo.
 Origens agrárias da sociedade brasileira. Formação do mundo contemporâneo e a questão 
agrária. Reforma agrária e movimentos sociais no campo.

 

 Origens agrárias da sociedade brasileira. Formação do mundo contemporâneo e a questão 
agrária. Reforma agrária e movimentos sociais no campo.

 
 

 Origens agrárias da sociedade brasileira. Formação do mundo contemporâneo e a questão 
agrária. Reforma agrária e movimentos sociais no campo.

 
 

CSO02940 SOCIOLOGIA DA QUESTAO AGRARIA 4 60

 Origens agrárias da sociedade brasileira. Formação do mundo contemporâneo e a questão  Origens agrárias da sociedade brasileira. Formação do mundo contemporâneo e a questão 
agrária. Reforma agrária e movimentos sociais no campo.
 Origens agrárias da sociedade brasileira. Formação do mundo contemporâneo e a questão 
agrária. Reforma agrária e movimentos sociais no campo.

 

 Origens agrárias da sociedade brasileira. Formação do mundo contemporâneo e a questão 
agrária. Reforma agrária e movimentos sociais no campo.

 
 

 Origens agrárias da sociedade brasileira. Formação do mundo contemporâneo e a questão 
agrária. Reforma agrária e movimentos sociais no campo.

 
 

CSO02940 SOCIOLOGIA DA QUESTAO AGRARIA 4 60

 Origens agrárias da sociedade brasileira. Formação do mundo contemporâneo e a questão  Origens agrárias da sociedade brasileira. Formação do mundo contemporâneo e a questão 
agrária. Reforma agrária e movimentos sociais no campo.
 Origens agrárias da sociedade brasileira. Formação do mundo contemporâneo e a questão 
agrária. Reforma agrária e movimentos sociais no campo.

 

 Origens agrárias da sociedade brasileira. Formação do mundo contemporâneo e a questão 
agrária. Reforma agrária e movimentos sociais no campo.

 
 

 Origens agrárias da sociedade brasileira. Formação do mundo contemporâneo e a questão 
agrária. Reforma agrária e movimentos sociais no campo.

 
 

CSO02940 SOCIOLOGIA DA QUESTAO AGRARIA 4 60

 Origens agrárias da sociedade brasileira. Formação do mundo contemporâneo e a questão  Origens agrárias da sociedade brasileira. Formação do mundo contemporâneo e a questão 
agrária. Reforma agrária e movimentos sociais no campo.
 Origens agrárias da sociedade brasileira. Formação do mundo contemporâneo e a questão 
agrária. Reforma agrária e movimentos sociais no campo.

 

 Origens agrárias da sociedade brasileira. Formação do mundo contemporâneo e a questão 
agrária. Reforma agrária e movimentos sociais no campo.

 
 

 Origens agrárias da sociedade brasileira. Formação do mundo contemporâneo e a questão 
agrária. Reforma agrária e movimentos sociais no campo.

 
 

CSO02953 SOCIOLOGIA DA VIOLENCIA 4 60

Violência institucionalizada.  Violência internacional.  Violência política.  Violência não institucionalizada em Violência institucionalizada.  Violência internacional.  Violência política.  Violência não institucionalizada em 
relação às minorias e suas diversas dimensões.  Violência estrutural: econômica, social e política. Marginalidade e
Violência institucionalizada.  Violência internacional.  Violência política.  Violência não institucionalizada em 
relação às minorias e suas diversas dimensões.  Violência estrutural: econômica, social e política. Marginalidade e
criminalidade.

CSO02953 SOCIOLOGIA DA VIOLENCIA 4 60

Violência institucionalizada.  Violência internacional.  Violência política.  Violência não institucionalizada em Violência institucionalizada.  Violência internacional.  Violência política.  Violência não institucionalizada em 
relação às minorias e suas diversas dimensões.  Violência estrutural: econômica, social e política. Marginalidade e
Violência institucionalizada.  Violência internacional.  Violência política.  Violência não institucionalizada em 
relação às minorias e suas diversas dimensões.  Violência estrutural: econômica, social e política. Marginalidade e
criminalidade.

CSO02953 SOCIOLOGIA DA VIOLENCIA 4 60

Violência institucionalizada.  Violência internacional.  Violência política.  Violência não institucionalizada em 
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relação às minorias e suas diversas dimensões.  Violência estrutural: econômica, social e política. Marginalidade erelação às minorias e suas diversas dimensões.  Violência estrutural: econômica, social e política. Marginalidade e
criminalidade.

CSO02953 SOCIOLOGIA DA VIOLENCIA 4 60

Violência institucionalizada.  Violência internacional.  Violência política.  Violência não institucionalizada em Violência institucionalizada.  Violência internacional.  Violência política.  Violência não institucionalizada em 
relação às minorias e suas diversas dimensões.  Violência estrutural: econômica, social e política. Marginalidade e
Violência institucionalizada.  Violência internacional.  Violência política.  Violência não institucionalizada em 
relação às minorias e suas diversas dimensões.  Violência estrutural: econômica, social e política. Marginalidade e
criminalidade.

CSO02953 SOCIOLOGIA DA VIOLENCIA 4 60

Violência institucionalizada.  Violência internacional.  Violência política.  Violência não institucionalizada em Violência institucionalizada.  Violência internacional.  Violência política.  Violência não institucionalizada em 
relação às minorias e suas diversas dimensões.  Violência estrutural: econômica, social e política. Marginalidade e
Violência institucionalizada.  Violência internacional.  Violência política.  Violência não institucionalizada em 
relação às minorias e suas diversas dimensões.  Violência estrutural: econômica, social e política. Marginalidade e
criminalidade.

CSO02953 SOCIOLOGIA DA VIOLENCIA 4 60

Violência institucionalizada.  Violência internacional.  Violência política.  Violência não institucionalizada em Violência institucionalizada.  Violência internacional.  Violência política.  Violência não institucionalizada em 
relação às minorias e suas diversas dimensões.  Violência estrutural: econômica, social e política. Marginalidade e
Violência institucionalizada.  Violência internacional.  Violência política.  Violência não institucionalizada em 
relação às minorias e suas diversas dimensões.  Violência estrutural: econômica, social e política. Marginalidade e
criminalidade.

CSO04734 SOCIOLOGIA DO DIREITO 4 60

Introdução à análise sociológica da sociedade. Sociologia do Direito. O Direito como fato Introdução à análise sociológica da sociedade. Sociologia do Direito. O Direito como fato 
social. O Direito e a sociedade capitalista. 

CSO04734 SOCIOLOGIA DO DIREITO 4 60

Introdução à análise sociológica da sociedade. Sociologia do Direito. O Direito como fato Introdução à análise sociológica da sociedade. Sociologia do Direito. O Direito como fato 
social. O Direito e a sociedade capitalista. 

CSO04734 SOCIOLOGIA DO DIREITO 4 60

Introdução à análise sociológica da sociedade. Sociologia do Direito. O Direito como fato Introdução à análise sociológica da sociedade. Sociologia do Direito. O Direito como fato 
social. O Direito e a sociedade capitalista. 

CSO04734 SOCIOLOGIA DO DIREITO 4 60

Introdução à análise sociológica da sociedade. Sociologia do Direito. O Direito como fato Introdução à análise sociológica da sociedade. Sociologia do Direito. O Direito como fato 
social. O Direito e a sociedade capitalista. 

CSO04734 SOCIOLOGIA DO DIREITO 4 60

Introdução à análise sociológica da sociedade. Sociologia do Direito. O Direito como fato Introdução à análise sociológica da sociedade. Sociologia do Direito. O Direito como fato 
social. O Direito e a sociedade capitalista. 

CSO04734 SOCIOLOGIA DO DIREITO 4 60

Introdução à análise sociológica da sociedade. Sociologia do Direito. O Direito como fato Introdução à análise sociológica da sociedade. Sociologia do Direito. O Direito como fato 
social. O Direito e a sociedade capitalista. 

CSO02961 SOCIOLOGIA DO TRABALHO 4 60

Trabalho, sociedade e cultura: paradigmas produtivos e paradigmas de conhecimento.  Trabalho, sociedade e cultura: paradigmas produtivos e paradigmas de conhecimento.  
 
Trabalho, sociedade e cultura: paradigmas produtivos e paradigmas de conhecimento.  
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CSO02961 SOCIOLOGIA DO TRABALHO 4 60

Trabalho, sociedade e cultura: paradigmas produtivos e paradigmas de conhecimento.  Trabalho, sociedade e cultura: paradigmas produtivos e paradigmas de conhecimento.  
 
Trabalho, sociedade e cultura: paradigmas produtivos e paradigmas de conhecimento.  
 

CSO02961 SOCIOLOGIA DO TRABALHO 4 60

Trabalho, sociedade e cultura: paradigmas produtivos e paradigmas de conhecimento.  Trabalho, sociedade e cultura: paradigmas produtivos e paradigmas de conhecimento.  
 
Trabalho, sociedade e cultura: paradigmas produtivos e paradigmas de conhecimento.  
 

CSO02961 SOCIOLOGIA DO TRABALHO 4 60

Trabalho, sociedade e cultura: paradigmas produtivos e paradigmas de conhecimento.  Trabalho, sociedade e cultura: paradigmas produtivos e paradigmas de conhecimento.  
 
Trabalho, sociedade e cultura: paradigmas produtivos e paradigmas de conhecimento.  
 

CSO02961 SOCIOLOGIA DO TRABALHO 4 60

Trabalho, sociedade e cultura: paradigmas produtivos e paradigmas de conhecimento.  Trabalho, sociedade e cultura: paradigmas produtivos e paradigmas de conhecimento.  
 
Trabalho, sociedade e cultura: paradigmas produtivos e paradigmas de conhecimento.  
 

CSO02961 SOCIOLOGIA DO TRABALHO 4 60

Trabalho, sociedade e cultura: paradigmas produtivos e paradigmas de conhecimento.  Trabalho, sociedade e cultura: paradigmas produtivos e paradigmas de conhecimento.  
 
Trabalho, sociedade e cultura: paradigmas produtivos e paradigmas de conhecimento.  
 

CSO02973 SOCIOLOGIA E MEIO AMBIENTE 4 60

A questão do desenvolvimento social no Terceiro Mundo.  Problemas e questões ambientais e A questão do desenvolvimento social no Terceiro Mundo.  Problemas e questões ambientais e 
os ecológicos no Brasil e no Mundo.  As alternativas de redimensionamento da relação homem 
A questão do desenvolvimento social no Terceiro Mundo.  Problemas e questões ambientais e 
os ecológicos no Brasil e no Mundo.  As alternativas de redimensionamento da relação homem 
/ meio ambiente.

CSO02973 SOCIOLOGIA E MEIO AMBIENTE 4 60

A questão do desenvolvimento social no Terceiro Mundo.  Problemas e questões ambientais e A questão do desenvolvimento social no Terceiro Mundo.  Problemas e questões ambientais e 
os ecológicos no Brasil e no Mundo.  As alternativas de redimensionamento da relação homem 
A questão do desenvolvimento social no Terceiro Mundo.  Problemas e questões ambientais e 
os ecológicos no Brasil e no Mundo.  As alternativas de redimensionamento da relação homem 
/ meio ambiente.

CSO02973 SOCIOLOGIA E MEIO AMBIENTE 4 60

A questão do desenvolvimento social no Terceiro Mundo.  Problemas e questões ambientais e A questão do desenvolvimento social no Terceiro Mundo.  Problemas e questões ambientais e 
os ecológicos no Brasil e no Mundo.  As alternativas de redimensionamento da relação homem 
A questão do desenvolvimento social no Terceiro Mundo.  Problemas e questões ambientais e 
os ecológicos no Brasil e no Mundo.  As alternativas de redimensionamento da relação homem 
/ meio ambiente.

CSO02973 SOCIOLOGIA E MEIO AMBIENTE 4 60

A questão do desenvolvimento social no Terceiro Mundo.  Problemas e questões ambientais e A questão do desenvolvimento social no Terceiro Mundo.  Problemas e questões ambientais e 
os ecológicos no Brasil e no Mundo.  As alternativas de redimensionamento da relação homem 
A questão do desenvolvimento social no Terceiro Mundo.  Problemas e questões ambientais e 
os ecológicos no Brasil e no Mundo.  As alternativas de redimensionamento da relação homem 
/ meio ambiente.

Página: 67



16:14Hora:

11.02.01.99.53 Ementas Disciplinas por Versão (Modelo UFES)

Universidade Federal do Espírito Santo Data: 04/10/2016

Versão Curso: 2006 - 761  - Ciências Socias - Licenciatura - Vespertino

CSO02973 SOCIOLOGIA E MEIO AMBIENTE 4 60

A questão do desenvolvimento social no Terceiro Mundo.  Problemas e questões ambientais e A questão do desenvolvimento social no Terceiro Mundo.  Problemas e questões ambientais e 
os ecológicos no Brasil e no Mundo.  As alternativas de redimensionamento da relação homem 
A questão do desenvolvimento social no Terceiro Mundo.  Problemas e questões ambientais e 
os ecológicos no Brasil e no Mundo.  As alternativas de redimensionamento da relação homem 
/ meio ambiente.

CSO02973 SOCIOLOGIA E MEIO AMBIENTE 4 60

A questão do desenvolvimento social no Terceiro Mundo.  Problemas e questões ambientais e A questão do desenvolvimento social no Terceiro Mundo.  Problemas e questões ambientais e 
os ecológicos no Brasil e no Mundo.  As alternativas de redimensionamento da relação homem 
A questão do desenvolvimento social no Terceiro Mundo.  Problemas e questões ambientais e 
os ecológicos no Brasil e no Mundo.  As alternativas de redimensionamento da relação homem 
/ meio ambiente.

CSO02941 SOCIOLOGIA URBANA 4 60

As principais correntes de pensamento sobre as cidades modernas.  A Sociologia Urbana da As principais correntes de pensamento sobre as cidades modernas.  A Sociologia Urbana da 
Escola de Chicago.  Da crítica À Escola de Chicago aos teóricos franceses.  A Antropologia 
As principais correntes de pensamento sobre as cidades modernas.  A Sociologia Urbana da 
Escola de Chicago.  Da crítica À Escola de Chicago aos teóricos franceses.  A Antropologia 
Urbana. As contribuições do pensamento latino-americano, em geral. e brasileiro, em particular. 

As principais correntes de pensamento sobre as cidades modernas.  A Sociologia Urbana da 
Escola de Chicago.  Da crítica À Escola de Chicago aos teóricos franceses.  A Antropologia 
Urbana. As contribuições do pensamento latino-americano, em geral. e brasileiro, em particular. 
sobre a questão urbana.

CSO02941 SOCIOLOGIA URBANA 4 60

As principais correntes de pensamento sobre as cidades modernas.  A Sociologia Urbana da As principais correntes de pensamento sobre as cidades modernas.  A Sociologia Urbana da 
Escola de Chicago.  Da crítica À Escola de Chicago aos teóricos franceses.  A Antropologia 
As principais correntes de pensamento sobre as cidades modernas.  A Sociologia Urbana da 
Escola de Chicago.  Da crítica À Escola de Chicago aos teóricos franceses.  A Antropologia 
Urbana. As contribuições do pensamento latino-americano, em geral. e brasileiro, em particular. 

As principais correntes de pensamento sobre as cidades modernas.  A Sociologia Urbana da 
Escola de Chicago.  Da crítica À Escola de Chicago aos teóricos franceses.  A Antropologia 
Urbana. As contribuições do pensamento latino-americano, em geral. e brasileiro, em particular. 
sobre a questão urbana.

CSO02941 SOCIOLOGIA URBANA 4 60

As principais correntes de pensamento sobre as cidades modernas.  A Sociologia Urbana da As principais correntes de pensamento sobre as cidades modernas.  A Sociologia Urbana da 
Escola de Chicago.  Da crítica À Escola de Chicago aos teóricos franceses.  A Antropologia 
As principais correntes de pensamento sobre as cidades modernas.  A Sociologia Urbana da 
Escola de Chicago.  Da crítica À Escola de Chicago aos teóricos franceses.  A Antropologia 
Urbana. As contribuições do pensamento latino-americano, em geral. e brasileiro, em particular. 

As principais correntes de pensamento sobre as cidades modernas.  A Sociologia Urbana da 
Escola de Chicago.  Da crítica À Escola de Chicago aos teóricos franceses.  A Antropologia 
Urbana. As contribuições do pensamento latino-americano, em geral. e brasileiro, em particular. 
sobre a questão urbana.

CSO02941 SOCIOLOGIA URBANA 4 60

As principais correntes de pensamento sobre as cidades modernas.  A Sociologia Urbana da As principais correntes de pensamento sobre as cidades modernas.  A Sociologia Urbana da 
Escola de Chicago.  Da crítica À Escola de Chicago aos teóricos franceses.  A Antropologia 
As principais correntes de pensamento sobre as cidades modernas.  A Sociologia Urbana da 
Escola de Chicago.  Da crítica À Escola de Chicago aos teóricos franceses.  A Antropologia 
Urbana. As contribuições do pensamento latino-americano, em geral. e brasileiro, em particular. 

As principais correntes de pensamento sobre as cidades modernas.  A Sociologia Urbana da 
Escola de Chicago.  Da crítica À Escola de Chicago aos teóricos franceses.  A Antropologia 
Urbana. As contribuições do pensamento latino-americano, em geral. e brasileiro, em particular. 
sobre a questão urbana.

CSO02941 SOCIOLOGIA URBANA 4 60

As principais correntes de pensamento sobre as cidades modernas.  A Sociologia Urbana da As principais correntes de pensamento sobre as cidades modernas.  A Sociologia Urbana da 
Escola de Chicago.  Da crítica À Escola de Chicago aos teóricos franceses.  A Antropologia 
As principais correntes de pensamento sobre as cidades modernas.  A Sociologia Urbana da 
Escola de Chicago.  Da crítica À Escola de Chicago aos teóricos franceses.  A Antropologia 
Urbana. As contribuições do pensamento latino-americano, em geral. e brasileiro, em particular. 

As principais correntes de pensamento sobre as cidades modernas.  A Sociologia Urbana da 
Escola de Chicago.  Da crítica À Escola de Chicago aos teóricos franceses.  A Antropologia 
Urbana. As contribuições do pensamento latino-americano, em geral. e brasileiro, em particular. 
sobre a questão urbana.

CSO02941 SOCIOLOGIA URBANA 4 60

As principais correntes de pensamento sobre as cidades modernas.  A Sociologia Urbana da As principais correntes de pensamento sobre as cidades modernas.  A Sociologia Urbana da 
Escola de Chicago.  Da crítica À Escola de Chicago aos teóricos franceses.  A Antropologia 
As principais correntes de pensamento sobre as cidades modernas.  A Sociologia Urbana da 
Escola de Chicago.  Da crítica À Escola de Chicago aos teóricos franceses.  A Antropologia 
Urbana. As contribuições do pensamento latino-americano, em geral. e brasileiro, em particular. 

As principais correntes de pensamento sobre as cidades modernas.  A Sociologia Urbana da 
Escola de Chicago.  Da crítica À Escola de Chicago aos teóricos franceses.  A Antropologia 
Urbana. As contribuições do pensamento latino-americano, em geral. e brasileiro, em particular. 
sobre a questão urbana.

CSO06462 SOCIOLOGIA, PODER E PUNIÇÃO 4 60

CSO06462 SOCIOLOGIA, PODER E PUNIÇÃO 4 60
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CSO06462 SOCIOLOGIA, PODER E PUNIÇÃO 4 60

CSO06462 SOCIOLOGIA, PODER E PUNIÇÃO 4 60

CSO06462 SOCIOLOGIA, PODER E PUNIÇÃO 4 60

CSO06462 SOCIOLOGIA, PODER E PUNIÇÃO 4 60

CSO04732 SÓCIO-ANTROPOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES 4 60

Contribuição da sociologia/antropologia para a análise das organizações modernas, Contribuição da sociologia/antropologia para a análise das organizações modernas, 
especialmente as empresariais. Aspectos teóricos e metodológicos desta abordagem. O 
Contribuição da sociologia/antropologia para a análise das organizações modernas, 
especialmente as empresariais. Aspectos teóricos e metodológicos desta abordagem. O 
contraponto entre a administração/economia/sociologia/antropologia.

CSO04732 SÓCIO-ANTROPOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES 4 60

Contribuição da sociologia/antropologia para a análise das organizações modernas, Contribuição da sociologia/antropologia para a análise das organizações modernas, 
especialmente as empresariais. Aspectos teóricos e metodológicos desta abordagem. O 
Contribuição da sociologia/antropologia para a análise das organizações modernas, 
especialmente as empresariais. Aspectos teóricos e metodológicos desta abordagem. O 
contraponto entre a administração/economia/sociologia/antropologia.

CSO04732 SÓCIO-ANTROPOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES 4 60

Contribuição da sociologia/antropologia para a análise das organizações modernas, Contribuição da sociologia/antropologia para a análise das organizações modernas, 
especialmente as empresariais. Aspectos teóricos e metodológicos desta abordagem. O 
Contribuição da sociologia/antropologia para a análise das organizações modernas, 
especialmente as empresariais. Aspectos teóricos e metodológicos desta abordagem. O 
contraponto entre a administração/economia/sociologia/antropologia.

CSO04732 SÓCIO-ANTROPOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES 4 60

Contribuição da sociologia/antropologia para a análise das organizações modernas, Contribuição da sociologia/antropologia para a análise das organizações modernas, 
especialmente as empresariais. Aspectos teóricos e metodológicos desta abordagem. O 
Contribuição da sociologia/antropologia para a análise das organizações modernas, 
especialmente as empresariais. Aspectos teóricos e metodológicos desta abordagem. O 
contraponto entre a administração/economia/sociologia/antropologia.

CSO04732 SÓCIO-ANTROPOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES 4 60

Contribuição da sociologia/antropologia para a análise das organizações modernas, Contribuição da sociologia/antropologia para a análise das organizações modernas, 
especialmente as empresariais. Aspectos teóricos e metodológicos desta abordagem. O 
Contribuição da sociologia/antropologia para a análise das organizações modernas, 
especialmente as empresariais. Aspectos teóricos e metodológicos desta abordagem. O 
contraponto entre a administração/economia/sociologia/antropologia.

CSO04732 SÓCIO-ANTROPOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES 4 60

Contribuição da sociologia/antropologia para a análise das organizações modernas, Contribuição da sociologia/antropologia para a análise das organizações modernas, 
especialmente as empresariais. Aspectos teóricos e metodológicos desta abordagem. O 
Contribuição da sociologia/antropologia para a análise das organizações modernas, 
especialmente as empresariais. Aspectos teóricos e metodológicos desta abordagem. O 
contraponto entre a administração/economia/sociologia/antropologia.

FIL09011 Teoria do Conhecimento II 4 60

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
A diferença entre o conhecimento antigo e o moderno. A relação entre verdade e fundamento. A 

 
 
 
 
A diferença entre o conhecimento antigo e o moderno. A relação entre verdade e fundamento. A 
questão do método e a certeza do conhecimento.

 
 
 
 
A diferença entre o conhecimento antigo e o moderno. A relação entre verdade e fundamento. A 
questão do método e a certeza do conhecimento.

 
 
 
 
A diferença entre o conhecimento antigo e o moderno. A relação entre verdade e fundamento. A 
questão do método e a certeza do conhecimento.

 
 
 
 
A diferença entre o conhecimento antigo e o moderno. A relação entre verdade e fundamento. A 
questão do método e a certeza do conhecimento.

 

 
 
 
 
A diferença entre o conhecimento antigo e o moderno. A relação entre verdade e fundamento. A 
questão do método e a certeza do conhecimento.
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CSO11305 Teoria Política e Sociedade Civil 4 60

CSO11305 Teoria Política e Sociedade Civil 4 60

CSO11305 Teoria Política e Sociedade Civil 4 60

CSO11463 Teorias da Justiça e Reconhecimento 4 60

CSO11463 Teorias da Justiça e Reconhecimento 4 60

CSO11463 Teorias da Justiça e Reconhecimento 4 60

CSO11463 Teorias da Justiça e Reconhecimento 4 60

CSO11463 Teorias da Justiça e Reconhecimento 4 60

CSO11463 Teorias da Justiça e Reconhecimento 4 60

DID02898 TECNICAS AUDIOVISUAIS 4 60

Os recursos de ensino e a tecnologia educacional. Os processos de comunicação e ensino-Os recursos de ensino e a tecnologia educacional. Os processos de comunicação e ensino-
aprendizagem : conceitos, elementos e sub-elementos, suas relações e caracterização. A 
Os recursos de ensino e a tecnologia educacional. Os processos de comunicação e ensino-
aprendizagem : conceitos, elementos e sub-elementos, suas relações e caracterização. A 
comunicação visual, as técnicas audiovisuais. Seleção, produção e utilização de recursos de 

Os recursos de ensino e a tecnologia educacional. Os processos de comunicação e ensino-
aprendizagem : conceitos, elementos e sub-elementos, suas relações e caracterização. A 
comunicação visual, as técnicas audiovisuais. Seleção, produção e utilização de recursos de 
ensino no processo ensino-aprendizagem: variáveis a considerar,  princípios, plano básico e 

Os recursos de ensino e a tecnologia educacional. Os processos de comunicação e ensino-
aprendizagem : conceitos, elementos e sub-elementos, suas relações e caracterização. A 
comunicação visual, as técnicas audiovisuais. Seleção, produção e utilização de recursos de 
ensino no processo ensino-aprendizagem: variáveis a considerar,  princípios, plano básico e 
momento de utilização. Técnicas de produção de recursos de ensino e de manejo de 

Os recursos de ensino e a tecnologia educacional. Os processos de comunicação e ensino-
aprendizagem : conceitos, elementos e sub-elementos, suas relações e caracterização. A 
comunicação visual, as técnicas audiovisuais. Seleção, produção e utilização de recursos de 
ensino no processo ensino-aprendizagem: variáveis a considerar,  princípios, plano básico e 
momento de utilização. Técnicas de produção de recursos de ensino e de manejo de 
equipamentos. Avaliação de produção e utilização de recursos audiovisuais.

CSO04715 TEMAS DE ANÁLISE POLITICA 4 60

Temas de análise política: análise econômica da política, institucionalismo e neo-Temas de análise política: análise econômica da política, institucionalismo e neo-
institucionalismo. Análise de processo decisório: modos de policy making e tipos de 
Temas de análise política: análise econômica da política, institucionalismo e neo-
institucionalismo. Análise de processo decisório: modos de policy making e tipos de 
intermediação de interesses.

CSO04715 TEMAS DE ANÁLISE POLITICA 4 60

Temas de análise política: análise econômica da política, institucionalismo e neo-Temas de análise política: análise econômica da política, institucionalismo e neo-
institucionalismo. Análise de processo decisório: modos de policy making e tipos de 
Temas de análise política: análise econômica da política, institucionalismo e neo-
institucionalismo. Análise de processo decisório: modos de policy making e tipos de 
intermediação de interesses.

CSO04715 TEMAS DE ANÁLISE POLITICA 4 60

Temas de análise política: análise econômica da política, institucionalismo e neo-Temas de análise política: análise econômica da política, institucionalismo e neo-
institucionalismo. Análise de processo decisório: modos de policy making e tipos de 
Temas de análise política: análise econômica da política, institucionalismo e neo-
institucionalismo. Análise de processo decisório: modos de policy making e tipos de 
intermediação de interesses.

CSO04715 TEMAS DE ANÁLISE POLITICA 4 60

Temas de análise política: análise econômica da política, institucionalismo e neo-Temas de análise política: análise econômica da política, institucionalismo e neo-
institucionalismo. Análise de processo decisório: modos de policy making e tipos de 
Temas de análise política: análise econômica da política, institucionalismo e neo-
institucionalismo. Análise de processo decisório: modos de policy making e tipos de 
intermediação de interesses.

CSO04715 TEMAS DE ANÁLISE POLITICA 4 60

Temas de análise política: análise econômica da política, institucionalismo e neo-Temas de análise política: análise econômica da política, institucionalismo e neo-
institucionalismo. Análise de processo decisório: modos de policy making e tipos de 
Temas de análise política: análise econômica da política, institucionalismo e neo-
institucionalismo. Análise de processo decisório: modos de policy making e tipos de 
intermediação de interesses.
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CSO04715 TEMAS DE ANÁLISE POLITICA 4 60

Temas de análise política: análise econômica da política, institucionalismo e neo-Temas de análise política: análise econômica da política, institucionalismo e neo-
institucionalismo. Análise de processo decisório: modos de policy making e tipos de 
Temas de análise política: análise econômica da política, institucionalismo e neo-
institucionalismo. Análise de processo decisório: modos de policy making e tipos de 
intermediação de interesses.

FIL02442 TEORIA DO CONHECIMENTO I 4 60

O homem e o conhecimento da natureza. A investigação filosófica e seus desdobramentos na O homem e o conhecimento da natureza. A investigação filosófica e seus desdobramentos na 
ciência moderna. O método lógico e o conhecimento moderno. A certeza do cogito e a crítica 
O homem e o conhecimento da natureza. A investigação filosófica e seus desdobramentos na 
ciência moderna. O método lógico e o conhecimento moderno. A certeza do cogito e a crítica 
da razão. As teorias do conhecimento.

O homem e o conhecimento da natureza. A investigação filosófica e seus desdobramentos na 
ciência moderna. O método lógico e o conhecimento moderno. A certeza do cogito e a crítica 
da razão. As teorias do conhecimento.

O homem e o conhecimento da natureza. A investigação filosófica e seus desdobramentos na 
ciência moderna. O método lógico e o conhecimento moderno. A certeza do cogito e a crítica 
da razão. As teorias do conhecimento.

  

O homem e o conhecimento da natureza. A investigação filosófica e seus desdobramentos na 
ciência moderna. O método lógico e o conhecimento moderno. A certeza do cogito e a crítica 
da razão. As teorias do conhecimento.

  
 

O homem e o conhecimento da natureza. A investigação filosófica e seus desdobramentos na 
ciência moderna. O método lógico e o conhecimento moderno. A certeza do cogito e a crítica 
da razão. As teorias do conhecimento.

  
 
 

O homem e o conhecimento da natureza. A investigação filosófica e seus desdobramentos na 
ciência moderna. O método lógico e o conhecimento moderno. A certeza do cogito e a crítica 
da razão. As teorias do conhecimento.

  
 
 

ECO02686 TOPICOS ESPEC EM ECONOMIA III 4 60

Conforme programação do Departamento.

ECO02233 TOPICOS ESPECIAIS EM ECONOM I 4 60

Conforme programação do Departamento.

ECO02234 TOPICOS ESPECIAIS EM ECONOM II 4 60

Conforme programação do Departamento.

CSO11298 Tóp. Esp. em Metodologia de Pesquisa Qualitativa 4 60

CSO11298 Tóp. Esp. em Metodologia de Pesquisa Qualitativa 4 60

CSO11298 Tóp. Esp. em Metodologia de Pesquisa Qualitativa 4 60

CSO11297 Tóp. Esp. em Metodologia de Pesquisa Quantitativa 4 60

CSO11297 Tóp. Esp. em Metodologia de Pesquisa Quantitativa 4 60

CSO11297 Tóp. Esp. em Metodologia de Pesquisa Quantitativa 4 60

CSO04736 TÓPICOS EM SOCIOLOGIA  CLÁSSICA 4 60

Leituras dos clássicos da sociologia.

CSO04736 TÓPICOS EM SOCIOLOGIA  CLÁSSICA 4 60

Leituras dos clássicos da sociologia.

CSO04736 TÓPICOS EM SOCIOLOGIA  CLÁSSICA 4 60

Leituras dos clássicos da sociologia.

CSO04736 TÓPICOS EM SOCIOLOGIA  CLÁSSICA 4 60

Leituras dos clássicos da sociologia.

CSO04736 TÓPICOS EM SOCIOLOGIA  CLÁSSICA 4 60

Leituras dos clássicos da sociologia.
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CSO04736 TÓPICOS EM SOCIOLOGIA  CLÁSSICA 4 60

Leituras dos clássicos da sociologia.

CSO04737 TÓPICOS EM SOCIOLOGIA CONTEMPORÂNEA 4 60

O debate sociológico atual em tornodas visões micro e macro da sociedade. A crise dos O debate sociológico atual em tornodas visões micro e macro da sociedade. A crise dos 
paradígmas e a interdisciplinaridade.

CSO04737 TÓPICOS EM SOCIOLOGIA CONTEMPORÂNEA 4 60

O debate sociológico atual em tornodas visões micro e macro da sociedade. A crise dos O debate sociológico atual em tornodas visões micro e macro da sociedade. A crise dos 
paradígmas e a interdisciplinaridade.

CSO04737 TÓPICOS EM SOCIOLOGIA CONTEMPORÂNEA 4 60

O debate sociológico atual em tornodas visões micro e macro da sociedade. A crise dos O debate sociológico atual em tornodas visões micro e macro da sociedade. A crise dos 
paradígmas e a interdisciplinaridade.

CSO04737 TÓPICOS EM SOCIOLOGIA CONTEMPORÂNEA 4 60

O debate sociológico atual em tornodas visões micro e macro da sociedade. A crise dos O debate sociológico atual em tornodas visões micro e macro da sociedade. A crise dos 
paradígmas e a interdisciplinaridade.

CSO04737 TÓPICOS EM SOCIOLOGIA CONTEMPORÂNEA 4 60

O debate sociológico atual em tornodas visões micro e macro da sociedade. A crise dos O debate sociológico atual em tornodas visões micro e macro da sociedade. A crise dos 
paradígmas e a interdisciplinaridade.

CSO04737 TÓPICOS EM SOCIOLOGIA CONTEMPORÂNEA 4 60

O debate sociológico atual em tornodas visões micro e macro da sociedade. A crise dos O debate sociológico atual em tornodas visões micro e macro da sociedade. A crise dos 
paradígmas e a interdisciplinaridade.

CSO04727 TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA POLITICA II 4 60

Disciplina de ementa aberta.

CSO04727 TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA POLITICA II 4 60

Disciplina de ementa aberta.

CSO04727 TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA POLITICA II 4 60

Disciplina de ementa aberta.

CSO04727 TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA POLITICA II 4 60

Disciplina de ementa aberta.

CSO04727 TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA POLITICA II 4 60

Disciplina de ementa aberta.

CSO04727 TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA POLITICA II 4 60

Disciplina de ementa aberta.

CSO04726 TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA POLÍTICA I 4 60

Disciplina de ementa aberta.
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CSO04726 TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA POLÍTICA I 4 60

Disciplina de ementa aberta.

CSO04726 TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA POLÍTICA I 4 60

Disciplina de ementa aberta.

CSO04726 TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA POLÍTICA I 4 60

Disciplina de ementa aberta.

CSO04726 TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA POLÍTICA I 4 60

Disciplina de ementa aberta.

CSO04726 TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA POLÍTICA I 4 60

Disciplina de ementa aberta.

CSO04728 TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA POLÍTICA III 4 60

Disciplina de ementa aberta.

CSO04728 TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA POLÍTICA III 4 60

Disciplina de ementa aberta.

CSO04728 TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA POLÍTICA III 4 60

Disciplina de ementa aberta.

CSO04728 TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA POLÍTICA III 4 60

Disciplina de ementa aberta.

CSO04728 TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA POLÍTICA III 4 60

Disciplina de ementa aberta.

CSO04728 TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA POLÍTICA III 4 60

Disciplina de ementa aberta.

CSO04729 TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA POLÍTICA IV 4 60

Disciplina de ementa aberta.

CSO04729 TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA POLÍTICA IV 4 60

Disciplina de ementa aberta.

CSO04729 TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA POLÍTICA IV 4 60

Disciplina de ementa aberta.

CSO04729 TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA POLÍTICA IV 4 60

Disciplina de ementa aberta.

CSO04729 TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA POLÍTICA IV 4 60

Disciplina de ementa aberta.
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CSO04729 TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA POLÍTICA IV 4 60

Disciplina de ementa aberta.

CSO04730 TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA POLÍTICA V 4 60

Disciplina de ementa aberta.

CSO04730 TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA POLÍTICA V 4 60

Disciplina de ementa aberta.

CSO04730 TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA POLÍTICA V 4 60

Disciplina de ementa aberta.

CSO04730 TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA POLÍTICA V 4 60

Disciplina de ementa aberta.

CSO04730 TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA POLÍTICA V 4 60

Disciplina de ementa aberta.

CSO04730 TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA POLÍTICA V 4 60

Disciplina de ementa aberta.

CSO04740 TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA  III 4 60

Conforme programação do departamento.

CSO04740 TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA  III 4 60

Conforme programação do departamento.

CSO04740 TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA  III 4 60

Conforme programação do departamento.

CSO04740 TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA  III 4 60

Conforme programação do departamento.

CSO04740 TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA  III 4 60

Conforme programação do departamento.

CSO04740 TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA  III 4 60

Conforme programação do departamento.

CSO04742 TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA  V 4 60

Conforme programação do departamento.

CSO04742 TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA  V 4 60

Conforme programação do departamento.

CSO04742 TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA  V 4 60

Conforme programação do departamento.
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CSO04742 TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA  V 4 60

Conforme programação do departamento.

CSO04742 TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA  V 4 60

Conforme programação do departamento.

CSO04742 TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA  V 4 60

Conforme programação do departamento.

CSO04738 TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA I 4 60

Conteúdo a ser definido em função do andamento das pesquisas em áreas de interesses dos alunos do curso.

CSO04738 TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA I 4 60

Conteúdo a ser definido em função do andamento das pesquisas em áreas de interesses dos alunos do curso.

CSO04738 TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA I 4 60

Conteúdo a ser definido em função do andamento das pesquisas em áreas de interesses dos alunos do curso.

CSO04738 TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA I 4 60

Conteúdo a ser definido em função do andamento das pesquisas em áreas de interesses dos alunos do curso.

CSO04738 TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA I 4 60

Conteúdo a ser definido em função do andamento das pesquisas em áreas de interesses dos alunos do curso.

CSO04738 TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA I 4 60

Conteúdo a ser definido em função do andamento das pesquisas em áreas de interesses dos alunos do curso.

CSO04739 TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA II 4 60

Conforme programação do departamento.

CSO04739 TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA II 4 60

Conforme programação do departamento.

CSO04739 TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA II 4 60

Conforme programação do departamento.

CSO04739 TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA II 4 60

Conforme programação do departamento.

CSO04739 TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA II 4 60

Conforme programação do departamento.

CSO04739 TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA II 4 60

Conforme programação do departamento.

CSO04741 TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA IV 4 60

Conforme programação do departamento.
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CSO04741 TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA IV 4 60

Conforme programação do departamento.

CSO04741 TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA IV 4 60

Conforme programação do departamento.

CSO04741 TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA IV 4 60

Conforme programação do departamento.

CSO04741 TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA IV 4 60

Conforme programação do departamento.

CSO04741 TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA IV 4 60

Conforme programação do departamento.

CSO04743 TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA VI 4 60

  

CSO04743 TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA VI 4 60

  

CSO04743 TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA VI 4 60

  

CSO04743 TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA VI 4 60

  

CSO04743 TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA VI 4 60

  

CSO04743 TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA VI 4 60

  

CSO04731 TÓPICOS ESPECIAS EM CIÊNCIA POLÍTICA VI 4 60

A relação entre movimentos sociais e o direito; Elementos teórico-conceituais: Estrutura, cultura A relação entre movimentos sociais e o direito; Elementos teórico-conceituais: Estrutura, cultura 
e a interação; Definindo e diferenciando: movimento sociais, campanhas, protestos, confronto e 
A relação entre movimentos sociais e o direito; Elementos teórico-conceituais: Estrutura, cultura 
e a interação; Definindo e diferenciando: movimento sociais, campanhas, protestos, confronto e 
desobediência; O significado da mobilização do direito; O litígio estratégico, o litígio reativo e a 

A relação entre movimentos sociais e o direito; Elementos teórico-conceituais: Estrutura, cultura 
e a interação; Definindo e diferenciando: movimento sociais, campanhas, protestos, confronto e 
desobediência; O significado da mobilização do direito; O litígio estratégico, o litígio reativo e a 
criminalização dos movimentos sociais; A desobediência e as interações com a polícia; 

A relação entre movimentos sociais e o direito; Elementos teórico-conceituais: Estrutura, cultura 
e a interação; Definindo e diferenciando: movimento sociais, campanhas, protestos, confronto e 
desobediência; O significado da mobilização do direito; O litígio estratégico, o litígio reativo e a 
criminalização dos movimentos sociais; A desobediência e as interações com a polícia; 
Análises de casos; Ateliê de pesquisa: aspectos metodológicos do estudo de movimentos 

A relação entre movimentos sociais e o direito; Elementos teórico-conceituais: Estrutura, cultura 
e a interação; Definindo e diferenciando: movimento sociais, campanhas, protestos, confronto e 
desobediência; O significado da mobilização do direito; O litígio estratégico, o litígio reativo e a 
criminalização dos movimentos sociais; A desobediência e as interações com a polícia; 
Análises de casos; Ateliê de pesquisa: aspectos metodológicos do estudo de movimentos 
sociais.

A relação entre movimentos sociais e o direito; Elementos teórico-conceituais: Estrutura, cultura 
e a interação; Definindo e diferenciando: movimento sociais, campanhas, protestos, confronto e 
desobediência; O significado da mobilização do direito; O litígio estratégico, o litígio reativo e a 
criminalização dos movimentos sociais; A desobediência e as interações com a polícia; 
Análises de casos; Ateliê de pesquisa: aspectos metodológicos do estudo de movimentos 
sociais.

A relação entre movimentos sociais e o direito; Elementos teórico-conceituais: Estrutura, cultura 
e a interação; Definindo e diferenciando: movimento sociais, campanhas, protestos, confronto e 
desobediência; O significado da mobilização do direito; O litígio estratégico, o litígio reativo e a 
criminalização dos movimentos sociais; A desobediência e as interações com a polícia; 
Análises de casos; Ateliê de pesquisa: aspectos metodológicos do estudo de movimentos 
sociais.

  

A relação entre movimentos sociais e o direito; Elementos teórico-conceituais: Estrutura, cultura 
e a interação; Definindo e diferenciando: movimento sociais, campanhas, protestos, confronto e 
desobediência; O significado da mobilização do direito; O litígio estratégico, o litígio reativo e a 
criminalização dos movimentos sociais; A desobediência e as interações com a polícia; 
Análises de casos; Ateliê de pesquisa: aspectos metodológicos do estudo de movimentos 
sociais.

  
 

A relação entre movimentos sociais e o direito; Elementos teórico-conceituais: Estrutura, cultura 
e a interação; Definindo e diferenciando: movimento sociais, campanhas, protestos, confronto e 
desobediência; O significado da mobilização do direito; O litígio estratégico, o litígio reativo e a 
criminalização dos movimentos sociais; A desobediência e as interações com a polícia; 
Análises de casos; Ateliê de pesquisa: aspectos metodológicos do estudo de movimentos 
sociais.

  
 

CSO04731 TÓPICOS ESPECIAS EM CIÊNCIA POLÍTICA VI 4 60

A relação entre movimentos sociais e o direito; Elementos teórico-conceituais: Estrutura, cultura 
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e a interação; Definindo e diferenciando: movimento sociais, campanhas, protestos, confronto e e a interação; Definindo e diferenciando: movimento sociais, campanhas, protestos, confronto e 
desobediência; O significado da mobilização do direito; O litígio estratégico, o litígio reativo e a 
e a interação; Definindo e diferenciando: movimento sociais, campanhas, protestos, confronto e 
desobediência; O significado da mobilização do direito; O litígio estratégico, o litígio reativo e a 
criminalização dos movimentos sociais; A desobediência e as interações com a polícia; 

e a interação; Definindo e diferenciando: movimento sociais, campanhas, protestos, confronto e 
desobediência; O significado da mobilização do direito; O litígio estratégico, o litígio reativo e a 
criminalização dos movimentos sociais; A desobediência e as interações com a polícia; 
Análises de casos; Ateliê de pesquisa: aspectos metodológicos do estudo de movimentos 

e a interação; Definindo e diferenciando: movimento sociais, campanhas, protestos, confronto e 
desobediência; O significado da mobilização do direito; O litígio estratégico, o litígio reativo e a 
criminalização dos movimentos sociais; A desobediência e as interações com a polícia; 
Análises de casos; Ateliê de pesquisa: aspectos metodológicos do estudo de movimentos 
sociais.

e a interação; Definindo e diferenciando: movimento sociais, campanhas, protestos, confronto e 
desobediência; O significado da mobilização do direito; O litígio estratégico, o litígio reativo e a 
criminalização dos movimentos sociais; A desobediência e as interações com a polícia; 
Análises de casos; Ateliê de pesquisa: aspectos metodológicos do estudo de movimentos 
sociais.

e a interação; Definindo e diferenciando: movimento sociais, campanhas, protestos, confronto e 
desobediência; O significado da mobilização do direito; O litígio estratégico, o litígio reativo e a 
criminalização dos movimentos sociais; A desobediência e as interações com a polícia; 
Análises de casos; Ateliê de pesquisa: aspectos metodológicos do estudo de movimentos 
sociais.

  

e a interação; Definindo e diferenciando: movimento sociais, campanhas, protestos, confronto e 
desobediência; O significado da mobilização do direito; O litígio estratégico, o litígio reativo e a 
criminalização dos movimentos sociais; A desobediência e as interações com a polícia; 
Análises de casos; Ateliê de pesquisa: aspectos metodológicos do estudo de movimentos 
sociais.

  
 

e a interação; Definindo e diferenciando: movimento sociais, campanhas, protestos, confronto e 
desobediência; O significado da mobilização do direito; O litígio estratégico, o litígio reativo e a 
criminalização dos movimentos sociais; A desobediência e as interações com a polícia; 
Análises de casos; Ateliê de pesquisa: aspectos metodológicos do estudo de movimentos 
sociais.

  
 

CSO04731 TÓPICOS ESPECIAS EM CIÊNCIA POLÍTICA VI 4 60

A relação entre movimentos sociais e o direito; Elementos teórico-conceituais: Estrutura, cultura A relação entre movimentos sociais e o direito; Elementos teórico-conceituais: Estrutura, cultura 
e a interação; Definindo e diferenciando: movimento sociais, campanhas, protestos, confronto e 
A relação entre movimentos sociais e o direito; Elementos teórico-conceituais: Estrutura, cultura 
e a interação; Definindo e diferenciando: movimento sociais, campanhas, protestos, confronto e 
desobediência; O significado da mobilização do direito; O litígio estratégico, o litígio reativo e a 

A relação entre movimentos sociais e o direito; Elementos teórico-conceituais: Estrutura, cultura 
e a interação; Definindo e diferenciando: movimento sociais, campanhas, protestos, confronto e 
desobediência; O significado da mobilização do direito; O litígio estratégico, o litígio reativo e a 
criminalização dos movimentos sociais; A desobediência e as interações com a polícia; 

A relação entre movimentos sociais e o direito; Elementos teórico-conceituais: Estrutura, cultura 
e a interação; Definindo e diferenciando: movimento sociais, campanhas, protestos, confronto e 
desobediência; O significado da mobilização do direito; O litígio estratégico, o litígio reativo e a 
criminalização dos movimentos sociais; A desobediência e as interações com a polícia; 
Análises de casos; Ateliê de pesquisa: aspectos metodológicos do estudo de movimentos 

A relação entre movimentos sociais e o direito; Elementos teórico-conceituais: Estrutura, cultura 
e a interação; Definindo e diferenciando: movimento sociais, campanhas, protestos, confronto e 
desobediência; O significado da mobilização do direito; O litígio estratégico, o litígio reativo e a 
criminalização dos movimentos sociais; A desobediência e as interações com a polícia; 
Análises de casos; Ateliê de pesquisa: aspectos metodológicos do estudo de movimentos 
sociais.

A relação entre movimentos sociais e o direito; Elementos teórico-conceituais: Estrutura, cultura 
e a interação; Definindo e diferenciando: movimento sociais, campanhas, protestos, confronto e 
desobediência; O significado da mobilização do direito; O litígio estratégico, o litígio reativo e a 
criminalização dos movimentos sociais; A desobediência e as interações com a polícia; 
Análises de casos; Ateliê de pesquisa: aspectos metodológicos do estudo de movimentos 
sociais.

A relação entre movimentos sociais e o direito; Elementos teórico-conceituais: Estrutura, cultura 
e a interação; Definindo e diferenciando: movimento sociais, campanhas, protestos, confronto e 
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