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1. IDENTIFICAÇÃO

Componente
Curricular:

Prointer em Antropologia

Unidade Ofertante: Incis

Código: INCIS31305 Período/Série: 3º Turma: S

Carga Horária: Natureza:

Teórica: - Prá�ca: 60 Total: 60 Obrigatória:

(x)
Licencia
tu
ra

Opta�va: ( )

Professor(A): Valéria Cris�na de Paula Mar�ns Ano/Semestre: 2022/1

Observações:

2. EMENTA

Concepções sobre ensino, aprendizagem, conhecimento, educação, a par�r de diferentes contextos
socioculturais. Diversidade e desigualdade na educação: educação indígena, quilombola, educação no
campo  e  na  cidade,  diversidades  religiosas,  sociais  e  culturais,  diferenças  regionais  no  acesso  à
educação formal e educação especial. O ensino-aprendizagem da Antropologia na Educação Básica,
Ensino Médio e Superior no Brasil. Projetos de pesquisa, ensino e extensão em Antropologia junto a
variados contextos de formação.

3. JUSTIFICATIVA

A  matéria  é  um  componente  curricular  obrigatório  da  Licenciatura  em  Ciências  Sociais  que  visa
contribuir  para  a  formação  antropológica  de  educadores  e  pesquisadores  capazes  de  intervir
posi�vamente  no  contexto  educacional.  Ou  seja,  profissionais  capazes  de  atuar  cri�camente  no
âmbito da Educação, ar�culando, nesse fazer, o conhecimento antropológico e a busca pela promoção
de um ensino diverso, democrá�co e de acesso igualitário a toda a sociedade.

4. OBJETIVO

Obje�vo Geral:

O Projeto Interdisciplinar em Antropologia - Prointer em Antropologia - tem como objetivo geral
promover reflexões e discussões em torno de processos de ensino-aprendizado a partir de conceitos-chave
da Antropologia, como alteridade e diferença. Também, refletir sobre o ensino-aprendizagem da própria
Antropologia, enquanto ciência social.
Obje�vos Específicos:

Proporcionar ao estudante o contato com projetos de pesquisa, ensino e extensão que se associem a temá�cas e
debates caros à Antropologia, buscando contribuir para ampla formação do licenciando em Ciências Sociais e
atuação que considere diferenças e singularidades socioculturais dos cole�vos humanos.

5. PROGRAMA

Unidade 1. Sobre “ensinar” e “aprender”: concepções e processos diversos
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1.1. Ensino, aprendizagem, conhecimento e educação a partir de diferentes contextos socioculturais

Unidade 2. Diversidade e desigualdade na educação

2.1. Educação indígena, quilombola, educação no campo e na cidade, educação especial, diversidades
religiosas, sociais e culturais e diferenças regionais no acesso à educação formal

Unidade 3. Ensino-aprendizagem da Antropologia no Brasil

3.1. A Antropologia na Educação Básica, Ensino Médio e Superior

Unidade 4. Ensino, pesquisa e extensão em Antropologia

4.1. Projetos de ensino, pesquisa e extensão associados à Antropologia e a temá�cas caras à área em
variados contextos de formação

6. METODOLOGIA

O curso vai se basear em leitura e discussão de textos, realização de oficinas, visitas de campo e outras
a�vidades que possam subsidiar a elaboração/realização de pequenos projetos de ensino, pesquisa
e/ou extensão no âmbito educacional por parte dos/as estudantes. Serão exibidos filmes e/ou outros
materiais que tratem de conteúdos tema�zados pela matéria. Além do quadro e giz, serão u�lizados
recursos audiovisuais como o data-show. A ideia é que a construção de conhecimento se dê de forma
colabora�va por toda a turma. Será criada uma equipe na plataforma Teams, onde estarão disponíveis
os materiais  didá�cos do curso.  O atendimento aos  estudantes  se  dará  a  par�r  da  demanda dos
mesmos, mediante contato para agendamento.

7. AVALIAÇÃO

Abarcará:

. Atividade avaliativa ao final da Unidade I (20 pontos; individual)

. Exercícios no decorrer do processo de elaboração/realização do projeto de ensino, pesquisa e/ou
extensão: 30 pontos no total. Entrega na finalização de cada etapa do processo. Critérios de avaliação:
engajamento, articulação entre proposta do projeto de ensino, pesquisa e/ou extensão, experiência, e as
discussões, materiais e atividades realizadas no âmbito do curso

. Trabalho final sobre experiência no curso, considerando os aprendizados, desafios, oficinas e as
atividades realizadas, o trabalho e diálogos em dupla, com os colegas discentes e a docente: 50 pontos (40
escrita, 10 apresentação oral; em dupla). Critérios de avaliação: capacidade de reflexão e aprofundamento,
capacidade de estabelecer um debate crítico e articulado a partir das discussões do curso e da
elaboração/realização do projeto de ensino, pesquisa e/ou extensão

Está prevista, para o discente que não a�ngir 60% de aproveitamento no semestre - ou seja, 60 pontos
- e que tenha pelo menos 75% de presença no curso, a realização de uma avaliação de recuperação
rela�va a todo o conteúdo tema�zado pela matéria no valor de 100 pontos.

8. BIBLIOGRAFIA

Básica

FUNARI, Pedro Paulo Abreu. A temática indígena na escola: subsídios para os professores. São Paulo:
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Contexto, 2011.

LOPES DA SILVA, Aracy; FERREIRA, Mariana Kawall Leal (Org.). Antropologia, história e educação:
a questão indígena e a escola. 2. ed. São Paulo: Global, 2001.

SCHWEIG, Graziele Ramos. Aprendizagem e ciência no ensino de Sociologia na escola: um olhar desde
a Antropologia. Porto Alegre: CirKula, 2015.

Complementar

ALENCAR, Eunice M. L. Soriano de. (Org.). A criança na família e na sociedade. Petrópolis: Vozes,
1985.

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Casa de escola: cultura camponesa e educação rural. Campinas: Papirus,
1983.

COHN, Clarice. Antropologia da criança. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.

DAUSTER, Tania (Org.). Antropologia e educação: um saber sem fronteira. Rio de Janeiro: Forma &
Ação, 2007.

GUSMÃO, Neusa Maria Mendes de (Org.). Diversidade, cultura e educação: olhares cruzados. São Paulo:
Biruta, 2003.

9. APROVAÇÃO

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______

Coordenação do Curso de Graduação: _________________________

Documento assinado eletronicamente por Valéria Cris�na de Paula Mar�ns, Professor(a) do
Magistério Superior, em 05/09/2022, às 21:08, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://www.sei.ufu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 3896457 e o código CRC 1A00E975.

Referência: Processo nº 23117.064048/2022-58 SEI nº 3896457
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