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EMENTA (Unidade Didática)  

 
Discussão da racionalidade científica frente ao simbolismo mágico e religioso. Análise das semelhanças e 
diferenças entre estas formas de representação da realidade. 

 
 
 

 
PROGRAMA  

 

1. A racionalidade das práticas mágicas e religiosas: perspectivas antropológicas 
2. A noção de crença e a modernidade  
3. Pluralismo religioso e valores  

 
 

 
OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral da disciplina é oferecer uma introdução ao debate antropológico sobre religião, magia e 
ciência. Ao final da disciplina as e os discentes deverão ser capazes de contrastar perspectivas teóricas e 
metodológicas a respeito das distintas formas de representação da realidade, bem como refletir sobre a 
pertinência e os limites da noção de crença, em suas múltiplas acepções, como ferramenta para as 
pesquisas e práticas profissionais no campo das Ciências Sociais. 

 

. 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 

O curso está estruturado em torno de: aulas expositivas e dialogadas; atividades de leituras dirigidas; 
organização e apresentação de seminários pelas/os discentes. A sistematização prévia das leituras 
indicadas é assumida como condição necessária para o bom rendimento do debate nos encontros 
previstos.  
 

Serão utilizados os seguintes recursos: quadro de giz; computador e projetor multimídia para exibição de 
material audiovisual e apresentações; Plataforma Moodle como suporte para disciplina.  
 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação da disciplina será realizada por meio de duas provas, a primeira a ser aplicada em 10/04 e a 
segunda a ser aplicada em 05/06 (datas a serem confirmadas em sala de aula). Ambas as provas deverão 
ser realizadas individualmente. Durante os primeiros 60 min de prova será permitida a consulta a anotações 
pessoais impressas providenciadas pela/o discente.  

 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências Humanas 
Departamento de Antropologia 
 



 
Cálculo da nota final e aprovação  
 
(Nota 1 + Nota 2) / 2 = NF  
 
Conforme Regimento Geral da UFPR (Capítulo VI, seção IV, art. 86), a avaliação da aprendizagem abrange 
os aspectos de assiduidade e eficiência, cada um eliminatório por si mesmo.  
 
A aprovação está condicionada a frequência igual ou superior a 75% da carga horária da disciplina e 
enquadramento em uma das seguintes condições:  
I - aproveitamento com Nota Final (NF) igual ou superior a 7,0, o que caracteriza a aprovação direta;  
II - aproveitamento com Nota Média Final (NMF) igual ou superior a 5,0, resultante da média aritmética 
simples entre a Nota Final (NF) e a Nota do Exame Final (NEF), o que caracteriza a aprovação com 
avaliação final.  
 
Qualquer uma das situações abaixo resulta em reprovação:  
I - frequência inferior a 75% da carga horária da disciplina, o que caracteriza a reprovação por falta;  
II - obtenção de Nota Média Final (NMF) inferior a 5,0, o que caracteriza a reprovação por nota. 

 

Obs.: 29/03 é o prazo final para solicitação de cancelamento da disciplina junto a Coordenação. 
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