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EMENTA (Unidade Didática)  

 
A construção do conhecimento em Antropologia. Os diferentes contextos da pesquisa etnográfica. 
A experiência etnográfica: trabalho de campo e técnicas de pesquisa. A escrita etnográfica e suas 
implicações teóricas, políticas e éticas.  

  
 
 

 
PROGRAMA 

 

1. A construção do objeto etnográfico  
2. A pesquisa etnográfica: teoria, método, técnicas  

1. Reflexões sobre o trabalho de campo  
2. Práticas etnográficas: entrevistas, narrativas e trajetórias  
3. Práticas etnográficas: documentos e arquivos  

3. Diretrizes para a elaboração de um projeto de pesquisa 
4. Práticas e políticas da escrita etnográfica   

 
 

OBJETIVO GERAL 

 

A disciplina tem por objetivo incitar uma reflexão sobre a pesquisa antropológica e suas 
especificidades. Ao final do curso as e os discentes deverão ser capazes de planejar a realização 
de uma pesquisa tendo em consideração as implicações epistemológicas, éticas e políticas da 
pesquisa de caráter etnográfico.  
 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

A disciplina tem por objetivos específicos: 
1. Fomentar uma discussão sobre a dimensão ética e política do fazer etnográfico recorrendo 

a autores clássicos e contemporâneos; 
2. Oferecer subsídios para a realização dos trabalhos de conclusão de curso na linha de 

formação em Antropologia e Arqueologia no âmbito do curso de Ciências Sociais. 
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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; sistematização de 
procedimentos de pesquisa por meio da realização de exercícios escritos. A leitura prévia dos 
textos indicados no programa é assumida como condição necessária para o bom rendimento do 
debate nos encontros previstos bem como para a realização das atividades escritas programadas.  
 

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. 

 

As e os discentes deverão se inscrever e acessar regularmente a Plataforma Moodle para 
acompanhar o andamento da disciplina (https://ava.ufpr.br/course/view.php?id=1282) e 
encaminhar, via plataforma, sua produção escrita.  

 
 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação da disciplina será realizada por meio de exercícios escritos periódicos, participação 
em sala de aula e entrega de projeto de pesquisa. 
 
Está prevista a realização de 07 (sete) exercícios escritos curtos, os quais deverão ser postados 
na Plataforma Moodle nas datas acordadas no primeiro dia de aula. Cada exercício serve de 
preparação para a etapa seguinte, de modo que o cumprimento dos prazos é essencial para o 
desempenho global na disciplina. A especificação da natureza e extensão de cada exercício, bem 
como a data de entrega, serão informadas com antecedência. A soma das notas atribuídas a cada 
exercício e da participação em sala de aula corresponde a nota da primeira avaliação (Nota 1). 
 
A segunda avaliação (Nota 2) corresponde ao projeto de pesquisa. O projeto deverá conter os 
seguintes elementos: introdução (delimitação do problema a ser desenvolvido na pesquisa); 
justificativa (relevância e possíveis contribuições do trabalho proposto); objetivos; metodologia. 
Não deverá ultrapassar 10 páginas, já incluindo referências bibliográficas. A formatação do 
documento deverá seguir as orientações da ABNT. 
 
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. 

https://ava.ufpr.br/course/view.php?id=1282


 

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