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1.1. Disciplinas Obrigatórias do Núcleo de Formação Específica

CSO  04679  Antropologia  I  -  Dos  viajantes,  missionários  e  naturalistas  às 
primeiras  formulações  teóricas:  evolucionismo,  difusionismo e historicismo.   Estudo 
historicizado da Escola Histórico-cultural por meio de etnografias que permitam discutir 
as metodologias e temas privilegiados por esta escola.  (Pré-requisito: não há).

CSO 04680 Antropologia  II  -  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.  (Pré-requisito:     ).

CSO 04681 Antropologia III - Estudo historicizado da Escola Francesa por meio 
de leituras que permitam discutir as metodologias e temas privilegiados por esta escola. 
Privilegiar o debate estruturalista que envolveu vários autores, assim como outras áreas 
do conhecimento.  (CSO 04679 – Antropologia I e CSO 04680 Antropologia II).

CSO 04682 Antropologia IV - Estudo historicizado das discussões e abordagens 
teórico-metodológicas  que  surgiram  na  Antropologia  a  partir  da  década  de  1960, 
privilegiando as etnografias e ensaios produzidos por antropólogos para a compreensão 
das mesmas.  (Pré-requisito: CSO 04681 Antropologia III)

CSO  04683  Pensamento  Político  Clássico  -  O  campo  da  política:  critérios 
fundamentais.   Contribuições  do  pensamento  filosófico  ocidental  moderno  ao 
entendimento da política: temas fundamentais e obras clássicas.  (Pré-requisito: não há)

CSO  04684  Estruturas  Sociais  e  Sistemas  Políticos  -  Análise  das  estruturas 
sociais e suas relações com o sistema político: a emergência do Estado Moderno.   (Pré-
requisito: não há).

CSO 04785 Teorias da Democracia - O advento da democracia de massas e dos 
direitos  de cidadania.   As teorias  da  democracia:  elitista,  “racional”,  participativa  e 
pluralista.  (Pré-requisito: não há).

CSO  04686  Representação  e  Comportamento  Político  -  Representação  de 
interesses e ação política: pluralismo, corporativismo e neocorporativismo.  Participação 
e comportamento político.  (Pré-requisito: não há)



CSO  04676  Sociologia  I  -  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).

CSO 04677 Sociologia II - 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. (Pré-requisito: ).

CSO 04678 Sociologia III - Especificidade das ciências da cultura e historismo 
na  obra  de  Max  Weber.  A  centralidade  da  ação-social-com-sentido  na  sociologia 
compreensiva. A construção dos tipos ideais como forma de abordagem aproximativa 
do real. Teorias que acentuam a preeminência da Ação sobre a Estrutura. (Pré-requisito: 
).

CSO 02936 Sociologia IV - A produção sociológica no Brasil.  Estudo das obras 
de  autores  considerados  como  marco  no  pensamento  sociológico  brasileiro.  (Pré-
requisito: CSO 04676 Sociologia I)

CSO 04687 Metodologia 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 resenha, seminário, 
workshop, artigo, monografia, dissertação, relatório etc. (Pré-requisito: não há).

CSO 04688 Métodos e Técnicas de Pesquisa I - A produção do conhecimento 
nas  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 
ética na pesquisa. (Pré-requisito: não há).

CSO 04689 Métodos e Técnicas de Pesquisa II - Aprofundamento de métodos e 
técnicas de pesquisa, tratamento e análise de dados.  Abordagens e procedimentos no 
trabalho prático de campo.  (Pré-requisito: CSO 04688 Métodos e Técnicas de Pesquisa 
I).

CSO  02937  Formação  Socioeconômica  e  Política  do  Brasil  -  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. (Pré-requisito: não há).

CSO 02942 Formação Socioeconômica, Política e Cultural do Espírito Santo - O 
processo de formação do Espírito Santo no período colonial.  A forma de inserção do 
Espírito  Santo  na  expansão  da  economia  cafeeira  paulista.   As  especificidades  do 
Espírito Santo no contexto das transformações sócio-econômicas 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.  (Pré-requisito: não há).

CSO 02944 Monografia I - Elaboração do projeto de pesquisa do trabalho de 
conclusão de curso. (Pré-requisito: CSO 04689 Métodos e Técnicas de Pesquisa II).

CSO  02945  Monografia  II  -  Desenvolvimento  da  monografia:  pesquisa 
bibliográfica,  coleta  de  dados  e  informações,  processamento  e  análise  dos  dados, 
redação  preliminar.  Redação  definitiva  e  apresentação  do  trabalho  de  conclusão  de 
curso.  Discussão e orientação com professor orientador.   (Pré-requisito:  CSO 02944 
Monografia I).

CSO 02946 Seminário em Ciências Sociais – Acompanhamento e apresentação 
oral das monografias (trabalhos de conclusão de curso) de Bacharelado. (Pré-requisito: 
CSO 02944 Monografia I).

1.2. Disciplinas Obrigatórias do Núcleo de Formação Complementar

FIL 00428 Introdução à  Filosofia  -  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.  (Pré-requisito: não há).

HIS 04690 Formação do Mundo Contemporâneo - A passagem do Feudalismo 
para o Capitalismo.  O século XIX: desenvolvimento do capitalismo e cientificidade.  O 
imperialismo no mundo.  O Brasil na ordem mundial.   (Pré-requisito: não há).  

ECO 04691  Introdução  à  Economia  Política  -  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. (Pré-Requisito: Não há).

STA 04692 Estatística Aplicada às Ciências Sociais - 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 
binomial.  (Pré-requisito: não há).

1.3. Disciplinas Optativas do Núcleo de Formação Específica

CSO 02941 Sociologia Urbana - 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.



CSO 04718 Crise Econômica e Crise Política: o neoliberalismo e as políticas de 
‘ajuste’  -  Introdução  às  mudanças  econômicas  e  políticas  do  século  XX.   A  crise 
capitalista e a emergência do modelo neoliberal e seus impactos na América Latina.

CSO  02036  Sociologia  da  Comunicação  -  Debate  da  contemporaneidade: 
globalização,  cultura  e  novas  formas  de sociabilidade.   As novas  tecnologias  e  sua 
relação com a produção e recepção dos ‘media’.

CSO  02156  Sociologia  Aplicada  à  Administração -  O  mundo  do  trabalho: 
cooperação,  maquinaria,  indústria  moderna  e  a  formação  da  classe  operária.   O 
administrador  como  intelectual  orgânico.   Ordem  cooperativa,  liberalismo  e 
industrialismo.   O  administrador  como  mediador  entre  o  trabalhador  e  o  estado 
capitalista.

CSO 02635 Sociologia da Educação - 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.   OBS:  Esta  disciplina  é  optativa  apenas  para  o 
Bacharelado, sendo obrigatória para a Licenciatura.

CSO 02937  Sociedade  e  Meio-Ambiente  -  As  Ciências  Sociais  e  a  questão 
ambiental.  Desenvolvimento dos movimentos ecológicos no Brasil.  Desenvolvimento 
sustentável.

CSO 02940 Sociologia da Questão Agrária - Origens agrárias da sociedade 
brasileira. Formação do mundo contemporâneo e a questão agrária. Reforma agrária e 
movimentos sociais no campo.

CSO 02953 Sociologia da Violência - A teoria da violência no pensamento das 
Ciências  Sociais.   Raízes  da  violência  e  desenvolvimento  da  sociedade  brasileira. 
Novas formas da violência na contemporaneidade.  

CSO 02961 Sociologia do Trabalho - Trabalho, sociedade e cultura: paradigmas 
produtivos e paradigmas de conhecimento.

CSO 04694 Antropologia do Poder - 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 diversidade cultural.

CSO 04697 Antropologia e Etnologia no Brasil - Temas, trajetórias, tendências 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.

CSO  04698  História  Indígena  e  do  Indigenismo  -  Abordagens,  fontes  e 
contextos de emergência da história dos povos indígenas.  Etno-história, saberes locais e 
movimentos indígenas.  Estados nacionais e políticas indigenistas. 



CSO  04701  Antropologia  Urbana  -  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.

CSO 04702 Mito, Símbolo e Ritual - 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

CSO 04705 Antropologia, Imagem e Som - 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.

CSO 04706 Identidades e Diferenças, Raça, Gênero e Classe - A constituição da 
Antropologia  como  reflexão  sobre  a  alteridade  e  a  identidade.  As  discussões 
antropológicas atuais e a emergência de novas categorias de análise.

CSO 04708 Antropologia e Tecnologias - Desenvolvimento técnico-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.

CSO  04709  Antropologia  das  Religiões  -  Formação  e  desenvolvimento  do 
campo de estudos antropológicos sobre religião. Os principais debates e reflexões sobre 
as  dicotomias  do  campo  de  estudos  sobre  fenômeno  religioso  (sagrado/profano, 
irracional/racional,  mito/ciência).  Visões  de  mundo,  sistemas  de  crenças  e  práticas 
rituais em diferentes sociedades.

CSO  04710  Parentesco  e  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 
atuais no domínio do parentesco propiciados pelas transformações tecnológicas sobre 
reprodução humana.

CSO 04711 Leituras Dirigidas em Antropologia I - Conteúdo a ser definido pelo 
professor.

CSO 04712 Leituras Dirigidas em Antropologia II - Conteúdo a ser definido 
pelo professor.

CSO 04713 Leituras Dirigidas em Antropologia III - Conteúdo a ser definido 
pelo professor.

CSO 04714 Leituras Dirigidas em Antropologia IV - Conteúdo a ser definido 
pelo professor.

CSO  04715  Temas  de  Análise  Política  -  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.



CSO 04717 Estudos de Conjuntura Política: metodologia e objeto de análise - 
Metodologia  e  problemática  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.

CSO  04719  Crise  e  Reforma  do  Estado  na  América  Latina  e  no  Brasil  - 
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.

CSO  04721  Participação  Política  -  Os  vários  tipos  de  participação  política. 
Participação política e democracia.  Quem participa e as correlações sócio-econômicas. 
As diferentes teorias sobre a participação política.

CSO  04722   Opinião  Pública,  ‘Mídia’  e  Democracia  -  Teorias  da  opinião 
pública.   Informação, cidadão e ‘mídia’.   Governabilidade,  políticas públicas e (des) 
informação política.

CSO 04723 Legislativo - 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.

CSO 04724 Partidos Políticos - Tipologias partidárias.  Funções dos partidos. 
Funcionamento organizacional.  Desenvolvimento dos partidos e o Sistema Eleitoral. 
Os militantes partidários, o partido no Legislativo e no Executivo.

CSO 04725 Introdução ao Estudo das Políticas Públicas - O escopo das políticas 
públicas.  Os  modelos  regulatório,  distributivo  e  redistributivo.   Agenda  pública:  as 
políticas, sua gênese e implementação.  Um quadro analítico para avaliação das políticas 
públicas.

CSO 04726 Tópicos  Especiais  em Ciência  Política  I  -  Disciplina  de ementa 
aberta.

CSO 04727 Tópicos Especiais em Ciência Política II - Disciplina de ementa 
aberta.

CSO 04728 Tópicos Especiais em Ciência Política III - Disciplina de ementa 
aberta.

CSO 04729 Tópicos Especiais em Ciência Política IV - Disciplina de ementa 
aberta.



CSO 04730 Tópicos Especiais  em Ciência Política V - Disciplina de ementa 
aberta.

CSO 04731 Tópicos Especiais em Ciência Política VI - Disciplina de ementa 
aberta.

CSO  04732  Socioantropologia  das  organizações  –  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.

CSO  04734  Sociologia  do  Direito  -  Introdução  à  análise  sociológica  da 
sociedade.  Sociologia do Direito.  O Direito como fato social.  O Direito e a sociedade 
capitalista.

CSO  04735  Relações  de  Gênero  -  Trajetória  das  teorias  feministas 
contemporâneas.   Implicações  teórico-epistemológicas  da  noção  de  gênero: 
transdisciplinariedade, teorias parciais ‘versus’ teorias do conhecimento universal.  Os 
usos do gênero como categoria analítica.  Desafios atuais das teorias de gênero. 

CSO  04736  Tópicos  em  Sociologia  Clássica  -  Leituras  dos  clássicos  da 
sociologia.

CSO 04737 Tópicos em Sociologia Contemporânea - O debate sociológico atual 
em  torno  das  visões  micro  e  macro  da  sociedade.   A  crise  dos  paradigmas  e  a 
interdisciplinaridade.

CSO 04738 Tópicos Especiais em Sociologia I – Disciplina de ementa aberta.
 
CSO 04739 Tópicos Especiais em Sociologia II - Disciplina de ementa aberta.

CSO 04740 Tópicos Especiais em Sociologia III - Disciplina de ementa aberta.

CSO 04741 Tópicos Especiais em Sociologia IV - Disciplina de ementa aberta.

CSO 04742 Tópicos Especiais em Sociologia V - Disciplina de ementa aberta.

CSO 04743 Tópicos Especiais em Sociologia VI - Disciplina de ementa aberta.

CSO 06450 - Antropologia Jurídica - Antropologia do direito e jurídica, sistemas 
de controle das sociedades, o jurídico como campo social, o jurídico como invenção da 
sociedade moderna, relativismo e direito, fronteiras do relativismo, grupos e minorias 
frente ao direito, novos sujeitos de direito.

CSO 06451 Antropologia da Etnicidade - Teorias da etnicidade.  A etnicidade 
como problema antropológico. Constituição dos debates sobre etnicidade. Etnicidade e 
nação.  Etnicidade  e  políticas  públicas.  Etnicidade  e  projetos  de  desenvolvimento. 
Grupos étnicos. Estado e etnicidade. Grupos étnicos, tempo e espaço.

CSO 06452 Antropologia das Famílias  -  A família  como organização social. 
Família e classe social. Família e parentesco. Família e gênero.



CSO 06453 Antropologia das Identidades e Diferenças: Raça, Gênero e Classe. - 
A constituição da Antropologia como reflexão sobre a alteridade e a identidade.  As 
discussões antropológicas atuais e a emergência de novas categorias de análise.

CSO  06454  Antropologia  das  Tradições  Culturais  Brasileiras  -  Tradições 
Culturais Brasileiras: Cultura popular e tradição no Brasil Colônia e no Brasil Império, 
(séc. XVIII e XIX); Nacionalismos, modernismos e a invenção do folclore: Cultura de 
massa:  mídia,  juventude  e  identidade  cultural;  Novos  Desafios:  políticas  públicas  e 
pluralismo cultural.

CSO 06455 Antropologia do Consumo - Formas de consumo. Desenvolvimento 
técnico-científico  do  mercado,  novos  modelos  culturais  e  parâmetros  de  análise  do 
consumo. As tecnologias e as transformações no modo de produzir e consumir.

CSO 06456 Antropologia do Corpo - O corpo como domínio da cultura. O corpo 
como matriz e suporte de significados. O corpo como complexo e diversamente pensado 
através do tempo e da história. O corpo como gestão social.  As noções corporais. O 
corpo como convergência entre técnica e sociedade, sentimentos e objetos.

CSO  06457  Antropologia  dos  Afro-brasileiros  -  A  presença  das  sociedades 
africanas  no  Brasil.  Cultura  e  política.  A  construção  de  novas  identidades.  Nação 
nacionalidade. Etnicidade.

CSO 06458 Antropologia, Delito e Conflito (60 h / 4 créditos) - Antropologia do 
crime,  da  violência  e  da  corrupção  enquanto  fenômenos  sociais.  Especificamente  a 
abordagem da disciplina pretende tratar histórica e culturalmente a questão dos delitos, 
das penalidades, dos conflitos e a sujeição criminal e suas interfaces com o processo de 
socialização ou de sociabilidade.

CSO 06459  Mídia  e  Violência  (60  h  /  4  créditos)  -  Mecanismos  de  poder, 
controle  e  violência  presentes  nas  mídias:  Jornal,  Revista,  TV  e  Cinema.  Mídia, 
violência e espetáculo. Mídia, violência e repressão. Mídia, afeto e punição. Mídia e 
cidadania. Mídia, denúncia e direitos humanos.

CSO  06460  Polícia,  Cidadania  e  Direitos  Humanos  (60  h  /  4  créditos)  - 
Instituições  policiais  no  Brasil  e  suas  principais  vertentes:  a  cultura  profissional,  o 
militarismo e o autoritarismo. Estudos contemporâneos da instituição policial brasileira. 
Perspectivas  teóricas  atuais  de  diálogos  entre  a  polícia  e  a  comunidade:  a  polícia 
comunitária.  Subjetividade e direitos humanos: diálogos com a história da família,  a 
literatura e o cinema acerca dos direitos humanos.

CSO 06461 Psicanálise,  Violência  e  Direitos  Humanos  (60  h  /  4  créditos)  - 
Relacionar o fenômeno da violência à subjetividade humana. Introduzir os alunos no 
aporte teórico da psicanálise e no estudo da realidade psíquica. A tópica do inconsciente 
em Freud e Lacan. O estudo da agressividade humana e as psicoses. Psicopatologia e 
modernidade. O Pathos na sociedade pós-moderna.

 CSO  06462  Sociologia,  Poder  e  Punição  (60  h  /  4  créditos)  -  Por  uma 
Sociologia  do  Poder.  Mecanismo  de  poder,  controle  e  punição  na  sociedade 



contemporânea. Microfísica do poder. Coerção, violência e punição. Vigiar e punir. A 
“polícia  do  pensamento”  e  da  ação.  Ciência  e  controle  Social.  Encarceramento, 
internação e exclusão.

CSO 06463 Violência e Controle Social (60 h / 4 créditos) - Origens sociais do 
comportamento humano. Comportamento humano e controle social. Poder, dominação, 
legitimidade e coerção social. Políticas e discursos de controle social. Estado, ideologia 
e luta de classes. Democracia, violência e controle social no Brasil.

CSO  XXXXX  Pobreza  e  Identidade  (60  h  /  4  créditos)  -  A  pertinência  da 
abordagem das  questões  relativas  à  pobreza e  aos  pobres  na  contemporaneidade.  A 
pobreza e a miséria na literatura científica. A historicidade e o caráter multifacetado da 
condição de pobreza. A extensão, a intensidade à reprodução da pobreza e da miséria na 
sociedade brasileira.  Dimensões objetivas e subjetivas da pobreza.  As representações 
dos  pobres  e  dos  miseráveis  por  parte  dos  “outros”,  como fator  constituinte  de sua 
identidade. As relações entre, de um lado, as representações sociais da pobreza e dos 
pobres e, de outro, as políticas de enfrentamento da pobreza. 

CSO  XXXXX  Contribuições  da  Teoria  das  Representações  Sociais  para  a 
Atuação do Cientista Social (60 h / 4 créditos) - O campo da realidade abordado pela 
Teoria  das Representações  Sociais.  Representações  sociais:  características  principais, 
processos  de  constituição  e  relações  com  outras  esferas  da  realidade.  Estudo  de 
pesquisas que se utilizaram dos eixos principais da Teoria das Representações Sociais. 
Aspectos metodológicos do estudo das representações sociais. Elaboração de pequenos 
trabalhos de pesquisa sobre representações sociais para a atuação do cientista social. 

CSO XXXXX Meio Ambiente e Desenvolvimento (60 h / 4 créditos) - Teoria 
social  e  ambiente.  Sociedade de Risco.  A questão ambiental  como problema social. 
Desenvolvimento  sustentável,  Modernização  Ecológica,  Economia  Ecológica. 
Respostas  locais  ao  desenvolvimento:  Ecodesenvolvimento,  Etnodesenvolvimento, 
Ecologismo popular, etc.. 

CSO XXXXX Ciências Sociais e Filosofia (60 h / 4 créditos) - A filosofia das 
Ciências Sociais. Origem, desenvolvimento e impasses: a agenda revisitada. Explicação, 
predição  e  lei,  a  interpretação  no  estudo  das  ciências  do  homem,  a  questão  da 
racionalidade, a causalidade no mundo social,  a noção de mecanismo. A filosofia da 
ação no paradigma da estrutura-ação. Ação, razão e causas nos processos de decisão e 
deliberação. A filosofia da linguagem e a criação de mundo possíveis. A filosofia moral 
e a linguagem da ação humana em Aristóteles, Hume e Kant e suas leituras nos modelos 
normativos de Rawls e Habermas. 

CSO XXXXX Teoria  Política e  Sociedade Civil  (60 h /  4 créditos)  -  Novos 
significados do conceito de sociedade civil. O conceito de sociedade civil recupera certo 
protagonismo na teoria política a partir do século XX. As principais linhas teóricas que 
tratam do conceito de sociedade civil, tendo em vista os fenômenos sociais e políticos 
da contemporaneidade.

1.4. Disciplinas Optativas do Núcleo de Formação Complementar



DID 02898 – Técnicas Audiovisuais de Educação - 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  e  os  recursos  audiovisuais.  Seleção,  produção  e 
utilização de recursos de ensino no processo ensino-aprendizagem: variáveis considerar, 
princípios, plano básico e momentos de utilização. Técnicas de produção de recursos de 
ensino e de manejo de equipamentos. Avaliação de produção e utilização de recursos 
audiovisuais.  (Pré-requisito: nenhum)

ECO  03716  Economia  Política  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.  (Pré-requisito: nenhum)

ECO 02110  Formação  e  Desenvolvimento  do  Capitalismo  -  A  expansão  da 
queda do capital mercantil.  A revolução inglesa.  A revolução industrial.  O capitalismo 
e sua crise. O imperialismo.  A transição da etapa concorrencial para a monopolista.  A 
industrialização retardatária: França, Alemanha e USA.  (Pré-requisito: nenhum)

ECO 02115 Formação Econômica do Capitalismo Contemporâneo - O final da 
hegemonia  inglesa.   A  crise  dos  anos  30.   A  redefinição  do  papel  do  Estado  na 
economia capitalista. Evolução do Padrão Ouro até sua queda.  As instituições criadas 
em Bretton Woods.  O padrão de industrialização dos países de industrialização recente. 
(Pré-requisito: nenhum)

ECO 02119 Desenvolvimento Sócio-Econômico - 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 recente. (Pré-requisito: nenhum)

ECO 01658 Formação Econômica do Brasil I - Período colonial.  Transição para 
o  trabalho assalariado.   Expansão cafeeira  capitalista  e  o  início  da  industrialização. 
Origem da industrialização brasileira (1880-1930). (Pré-requisito: nenhum)

ECO  01659  Formação  Econômica  do  Brasil  II  -  Mudanças  no  padrão  de 
acumulação (1929 -1945).  Comportamento da economia no pós-guerra (1945-1955).  O 
novo padrão de acumulação (1956-961).  Crise e reajustamento (1926-1967).  O milagre 
econômico brasileiro.  Crise econômica pós-74.  (Pré-requisito: nenhum)

ECO 02135 Economia Regional e Urbana - O surgimento da economia regional 
enquanto  campo específico  de  elaboração conceitual  do pensamento  econômico.   A 
configuração do espaço e conceituação da região.   Desigualdades  regionais.  Teorias 
sobre as origens das desigualdades regionais.  Teorias do desenvolvimento regional.  A 
questão  regional  no  Brasil.   O  Estado  urbano  e  regional  no  Brasil.   Planejamento 
regional e urbano. (Pré-requisito: nenhum)

ECO 01664 Economia Capixaba - A formação da economia capixaba.  Expansão 
cafeeira até os anos 50.  A crise do café.  O desenvolvimento industrial.  O Espírito 
Santo e a recente divisão regional do trabalho no Brasil. (Pré-requisito: nenhum)



ECO 02129 Economia Brasileira Contemporânea - A recessão dos anos 80-90. 
Conjuntura atual e perspectivas. (Pré-requisito: nenhum)

ECO 01665 Economia Agrícola - Agricultura e questão agrária no pensamento 
econômico brasileiro.  Agricultura ‘versus’ indústria.  A intervenção estatal.  A crise do 
modelo.   Pequena produção e capitalismo.  Agricultura capixaba.   A renda da terra. 
Seminários sobre temas atuais. (Pré-requisito: nenhum)

ECO  02699  Economia  e  Meio  Ambiente  -  Recursos  naturais  e  de 
desenvolvimento  capitalista.   Meio  ambiente  e  análise  econômica.   Técnicas  de 
avaliação econômica e recursos naturais.    (Pré-requisito: nenhum)

ECO  02132  Relações  Econômicas  Internacionais  -  O  sistema  monetário 
internacional.  A crise dos anos 70/80.  A nova onda neoliberal. A terceira revolução 
industrial.   A moderna divisão em blocos e a globalização.  A integração financeira 
mundial.   (Pré-requisito: nenhum)

ECO XXXXX Economia do trabalho - (ementa a ser oficializada) (Pré-requisito: 
nenhum)

ECO 02233 Tópicos  Especiais  em Economia  I  -  Conforme  programação  do 
Departamento.   (Pré-requisito: nenhum)

ECO 02234 Tópicos  Especiais  em Economia  II  -  Conforme programação do 
Departamento.   (Pré-requisito: nenhum)

ECO 02686 Tópicos Especiais  em Economia III - Conforme programação do 
Departamento.   (Pré-requisito: nenhum)

ECO 03711 Economia Política - Valor e mercadoria.  Transformação do valor 
em  capital.  Processo  de  trabalho,  processo  de  valorização  e  forças  produtivas. 
Acumulação  e  reprodução.    Concorrências  e  preços  de  produção.   (Pré-requisito: 
nenhum)

EDU  02889  Dinâmica  das  Relações  Humanas  e  de  Liderança  -  A  pessoa 
humana,  seu  comportamento  e  influência  na  vida  social.   O grupo  social:  funções, 
estruturas,  processos  interativos  e  as  forças  propulsoras  e  restritivas.   O 
desenvolvimento intra e interpessoal e as transformações psicossociais.  A Dinâmica das 
Relações  Humanas  e  Públicas  e  as  formas  de liderança.   O conflito  e  as  tentativas 
progressistas.   (Pré-requisito: nenhum)

ERN  00488  Elementos  de  Ecologia  -  Noções  gerais  de  ecologia.   Fatores 
ecológicos I e II.  A cadeia alimentar.  A produtividade dos ecossistemas.  Os principais 
ecossistemas do mundo.  Ecologia aplicada. (Pré-requisito: nenhum)

ERN 01546 Poluição Ambiental - Bases ecológicas da poluição.  O homem e o 
ecossistema.  Poluição do ar, do solo e da água.  Poluição térmica, sonora e radioativa. 
Avaliação do impacto ambiental.  Planejamento ambiental. (Pré-requisito: nenhum)

ERN 02890 Educação Ambiental - (Pré-requisito: nenhum) PROCURAR 



FIL XXXXX Antropologia  Filosófica  II  –  O homem como animal  racional. 
Aristóteles  e  a  tradição  ocidental  do  pensamento  humano:  Filosofia  e  ciência.  A 
compreensão de homem no pensamento moderno. O humanismo, as ciências humanas e 
a Antropologia Filosófica. (Pré-requisito: FIL 05827)

FIL XXXXX Estética I – Apresentação do que é a estética, a partir do estudo do 
nascimento da questão do belo e de seus desdobramentos no pensamento ocidental. A 
distinção entre a estética, a filosofia da arte e a história da arte. A natureza e a arte. (Pré-
requisito: nenhum)

FIL XXXXX Lógica I – Apresentação do que é a lógica, a partir do estudo do 
fundamento da verdade e de seus desdobramentos no pensamento ocidental.  O  logos 
antigo e a lógica moderna. O método e a certeza do conhecimento. O conceito e o juízo; 
a lógica e a razão. (Pré-requisito: nenhum)

FIL XXXXX Metafísica I -.  Apresentação do que é a metafísica,  a partir  do 
estudo do seu nascimento no pensamento antigo, de sua fundamentação no pensamento 
moderno e de sua crítica no pensamento contemporâneo. A questão do ser, da verdade e 
do fundamento. (Pré-requisito: nenhum)

FIL 02442 Teoria do Conhecimento I - Questões Gerais: possibilidade, origem, 
natureza e tipos de conhecimento.  A questão da verdade.  Resposta ao ceticismo, 
certeza e dúvida radical.  Teoria e realidade.  A questão da objetividade.  Explicação e 
compreensão. (Pré-requisito: nenhum).

FIL 02457 Filosofia Política I - Filosofia e política. Fundamentação filosófica da 
prática política.  Estado e poder na Filosofia grega. Estado e poder na Filosofia Política 
na sociedade contemporânea. (Pré-requisito: nenhum)

FIL 02475 Filosofia  Política  II  -  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. (Pré-
requisito: FIL 02457)

FIL 05063 História da Filosofia Antiga - Apresentação e estudo das principais 
questões,  escolas  e/ou  autores  do  pensamento  antigo,  visando  compreender  a 
importância da Filosofia antiga na tradição do pensamento ocidental.  (Pré-Requisito: 
nenhum)

FIL 05063  História  da  Filosofia  I  -  A  emergência  do  saber  filosófico.   As 
diferenças entre ciência, mitologia, teologia e filosofia.  A noção de verdade.  A polis, a 
cosmologia e a ética. (Pré-requisito: nenhum)

FIL 05094 História da Filosofia Medieval - 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. (Pré-Requisito: 
nenhum)



FIL 05095 História da Filosofia na América Latina I – Apresentação e estudo 
das principais questões, escolas e/ou autores do pensamento latino-americano, visando 
compreender a constituição da Filosofia na América Latina. (Pré-requisito: nenhum)

FIL 05825 História da Filosofia Moderna - Apresentação e estudo das principais 
questões,  escolas  e/ou  autores  do  pensamento  moderno,  visando  compreender  a 
importância da Filosofia moderna na tradição do pensamento ocidental. (Pré-Requisito: 
nenhum)

FIL 05825 História da Filosofia Moderna – Apresentação e estudo das principais 
questões,  escolas  e/ou  autores  do  pensamento  moderno,  visando  compreender  a 
importância da Filosofia Moderna na tradição do pensamento ocidental. (Pré-requisito: 
nenhum)

FIL 05826  Ética  I  –  Apresentação  do  que  é  a  ética,  a  partir  do  estudo  do 
nascimento da questão do bem e de seus desdobramentos no pensamento ocidental. O 
fundamento ético e suas manifestações históricas:  a ética antiga,  a ética medieval,  a 
ética moderna e a ética contemporânea. (Pré-requisito: nenhum)

FIL 05827 Antropologia Filosófica I – A questão da essência do homem  e suas 
diferentes  interpretações  na  história  do  pensamento.  O  humanismo  ocidental.  A 
Antropologia e as ciências humanas. (Pré-requisito: nenhum)

FIL 05828 Filosofia da Ciência I – A Filosofia, a ciência e outras formas de 
saber. A questão do fundamento da verdade e o advento do pensamento científico. O 
sujeito e o conhecimento objetivo. A questão dos paradigmas científicos. (Pré-requisito: 
nenhum)

FIL  05829  História  da  Filosofia  no  Brasil  I  -  Apresentação  e  estudo  das 
principais  questões,  escolas  e/ou  autores  do  pensamento  brasileiro,  visando 
compreender a constituição da Filosofia no Brasil. (Pré-requisito: nenhum)

FIL 06043 História da Filosofia Contemporânea -  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  atarefa  de  nosso 
pensamento. (Pré-Requisito: nenhum)

FIL 06399 Filosofia Moderna I – Estudo de uma ou mais obras de Descartes 
e/ou Spinoza, a fim de compreender  as principais questões de seu(s) pensamento(s). 
(Pré-Requisitos: FIL 05825 História da Filosofia Moderna).

FIL 06400 Filosofia Moderna II – Estudo de uma ou mais obras de Kant, a fim 
de compreender as principais questões de seu pensamento. (Pré-Requisitos: FIL 05825 
História da Filosofia Moderna).

FIL 06401 Filosofia Moderna III – Estudo de uma ou mais obras de Hegel e/ou 
de  um pensador  do  romantismo ou do idealismo alemão,  a  fim de  compreender  as 
principais  questões de seu(s) pensamento(s).  (Pré-Requisitos:  FIL 05825 História  da 
Filosofia Moderna).



FIL  06402  Filosofia  Moderna  IV  -  Apresentação  e  estudo  das  principais 
questões, escolas e/ou autores da Filosofia Moderna. (Pré-requisito: FIL 05825 História 
da Filosofia Moderna)

FIL  08905  Fenomenologia  e  Hermenêutica  I  –  Ontologia,  Hermenêutica  e 
Fenomenologia.  Crítica  à  separação  entre  essência  e  aparência.  A  interpretação 
fenomenológica da idéia e do sujeito. A relação entre o fenômeno, o logos e a verdade. 
(Pré-requisito: nenhum)

FIL 08906 Fenomenologia e Hermenêutica II – Estudo de uma ou mais questões 
e/ou obras da fenomenologia ou de hermenêutica filosófica. (Pré-Requisito: nenhum)

FIL 08916 Filosofia da Ciência II – O nascimento do pensamento científico. Os 
principais  pensadores  da  ciência  moderna  e/ou  contemporânea.  A  metodologia 
científica. (Pré-Requisito: FIL 05828 Filosofia da Ciência I).

FIL  08917  Filosofia  da  Ciência  III  –  A  epistemologia  e  a  avaliação  da 
cientificidade  de  uma  ciência.  A  matemática  e  os  paradigmas  do  conhecimento 
científico.  As ciências da natureza,  as ciências da vida e as ciências humanas.  (Pré-
Requisito: FIL 05828 Filosofia da Ciência I).

FIL  08918  Filosofia  da  Ciência  IV  –  Estudo  de  uma  ou  mais  escolas  e/ou 
pensadores da atual Filosofia da Ciência. (Pré-requisito: FIL 05828 Filosofia da Ciência 
I)

FIL 08920 Filosofia da Linguagem I – Análise da linguagem a partir do estudo 
de um ou mais pensadores da Filosofia.   (Pré-requisito: nenhum)

FIL 08929 Filosofia e Cultura – Estudo das relações entre a Filosofia e a cultura. 
Tradição, cultura e educação ocidentais. A cultura brasileira.   (Pré-requisito: nenhum)

FIL 08949 Filosofia no Brasil I – Análise da composição étnica, social, cultural 
e/ou religiosa brasileira, a partir do estudo dos principais pensadores da Filosofia e/ou 
da literatura brasileira.   (Pré-requisito: FIL 05829 História da Filosofia no Brasil I)

FIL 08950 Filosofia  no Brasil  II  –  A Filosofia  contemporânea  no Brasil:  os 
movimentos  de  reação  ao  positivismo  e  suas  questões  mais  relevantes.  As  novas 
correntes  e  tendências  do  pensamento  contemporâneo  e  sua  repercussão  na  cultura 
brasileira. (Pré-requisito: FIL 05829 História da Filosofia no Brasil I)

FIL 08951 Filosofia no Brasil III – A história da Filosofia e dos movimentos de 
compreensão  e  interpretação  do  pensamento  no  Brasil.  (Pré-requisito:  FIL  05829 
História da Filosofia no Brasil I)

FIL 08952 Filosofia no Brasil IV – Análise de uma ou mais questões ou assuntos 
do pensamento brasileiro através do estudo de um ou mais pensadores e/ou escolas da 
Filosofia, da literatura ou das ciências humanas. (Pré-requisito: FIL 05829 História da 
Filosofia no Brasil I)



FIL  08955  Filosofia  Política  III  –  Estudo  de  uma  ou  mais  questões  e/ou 
pensadores da filosofia política moderna. (Pré-Requisito: FIL 02457)

FIL  08956  Filosofia  Política  IV  –  Estudo  de  uma  ou  maus  questões  e/ou 
pensadores da Filosofia política contemporânea. (Pré-Requisito: FIL 02457)

FIL  08975  Metodologia  Filosófica  –  Estudo  das  diversas  metodologias  do 
estudo e da pesquisa em Filosofia. (Pré-requisito: nenhum)

FIL 09011  Teoria  do  Conhecimento  II  –  A diferença  entre  o  conhecimento 
antigo e o moderno. A relação entre verdade e fundamento. A questão do método e a 
certeza do conhecimento. (Pré-requisito: FIL 02442)

FIL 09014 Ética II – Análise de uma ou mais questões da ética através do estudo 
de um ou mais pensadores e/ou escolas da Filosofia.  (Pré-requisito: FIL 05826)

FIL 09015 Ética III – Ética e razão moderna.  A racionalidade científica e as 
ciências humanas. O indivíduo, a sociedade, a política e a ética. A justiça, os direitos 
humanos e as formas políticas. (Pré-requisito: FIL 05826)

LET 02630 Língua Portuguesa - 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.  (Pré-
requisito: não há)

SSO 03092 Política Social - As políticas sociais nas sociedades capitalistas e 
aquestão da cidadania.  As interpretações sobre concepção, natureza e desenvolvimento 
das  políticas  sociais  nos  seguintes  paradigmas:  marxismo,  liberalismo  clássico, 
neoliberalismo e social-democracia.  Conceituação, historicização e problematização da 
experiência  do  ‘welfare  state’.   A  questão  social  e  desenvolvimento  do  sistema 
brasileiro de proteção social.  Formulação e avaliação de políticas sociais.  Contribuição 
do Serviço Social na produção e redimensionamento do conhecimento teórico-prático 
da política social.   (Pré-requisito: nenhum)

STA  04744  -  Estatística  Aplicada  às  Ciências  Sociais  II  -  A  estatística 
inferencial.   Estimação de parâmetros.  Amostragem aleatória simples.  Amostragem 
por quotas.  Testes estatísticos de hipóteses. Noções de métodos multivariados.  (Pré-
requisitos: nenhum)


	CSO 04679 Antropologia I - Dos viajantes, missionários e naturalistas às primeiras formulações teóricas: evolucionismo, difusionismo e historicismo. Estudo historicizado da Escola Histórico-cultural por meio de etnografias que permitam discutir as metodologias e temas privilegiados por esta escola. (Pré-requisito: não há).
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