
 

 
 

Ficha 2  

 

Disciplina: Antropologia e Práticas Etnográficas Código: HS 101 

Natureza:  
(x) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(x) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (x ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 
CH Total: 60 
CH semanal: 04 

Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 
Prática Específica (PE): 

30 
 

 
EMENTA  

 
Fazeres antropológicos; etnografia como teoria e método; perspectivas e contextos etnográficos; 
experiências e interlocuções profissionais. 
 

 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
1) O Trabalho de Campo em Antropologia 
2) Pesquisa em Antropologia 
3) Outras reflexões sobre o trabalho de campo em Antropologia 
4) A construção do texto etnográfico 
5) Pesquisas em andamento 

 
 

OBJETIVO GERAL 
 
Refletir sobre o papel da etnografia na produção de conhecimento em Antropologia, apontando 
suas possibilidades e limites como método de pesquisa. 

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Introduzir as principais ferramentas e estratégias metodológicas implicadas no fazer etnográfico. 
Proporcionar aos alunos algumas experiências sintéticas de observação etnográfica, por meio de 
exercícios curtos de campo. Apresentar diferentes possibilidades de utilização da pesquisa 
etnográfica, para além da pesquisa científica acadêmica. Refletir sobre a prática da etnografia 
nestes diferentes contextos. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
Aula expositiva 
Leitura e interpretação de texto – debates 
Apresentação e discussão de filmes 
Exercício de observação em campo 
Apresentação de pesquisas em andamento pelos alunos da pós-graduação 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação consistirá em um prova escrita e na apresentação de uma descrição etnográfica 
baseada em trabalho de campo do aluno. A nota final será a media aritmética simples dos dois 
conceitos. Os alunos que não alcançarem 70 na media aritmética simples das duas avaliações 
deverão realizar prova final que será ministrada segundo as datas previstas para os exames finais 
no calendário acadêmico da UFPR, no dia e horário da disciplina. A presença é obrigatória e 
discentes com mais de 25% de faltas não justificadas serão automaticamente reprovados. 
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