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Ficha 2 

Disciplina: Sociocosmologias Ameríndias 
Código: HS139

Natureza:  
( ) Obrigatória  
(x) Optativa

(x) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular

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

Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0
Orientada (OR): 
0

Prática Específica (PE): 0

EMENTA (Unidade Didática)  

Revisão dos dualismos natureza/cultura, sociedade/cultura e indivíduo/sociedade. Sociedade vs. 
Socialidade. Constituição relacional da pessoa e dos coletivos nas populações indígenas. 
Etnoepistemologias. Estudos de caso etnográficos e perspectivas comparadas.

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

1) Natureza vs. Cultura 
2) Indivíduo vs. Sociedade 
3) Socialidade vs. Sociabilidade 
4) Perspectivismo vs. Animismo 
5) Estudos de caso etnográficos

OBJETIVO GERAL 

A disciplina tem por objetivo discutir alguns conceitos que inspiraram a produção etnográfica 
sobre os povos indígenas nas últimas décadas. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Conhecer as especificidades teóricas da etnologia indígena. Leitura de estudos etnográficos sobre 
os povos indígenas das terras baixas sul-americanas. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

A disciplina será desenvolvida por meio de aulas expositivas e seminários.

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação da disciplina será realizada por meio da participação em sala de aula (peso 2), da 
apresentação de seminários (peso 5) e por um trabalho escrito a ser entregue no final do curso 
(peso 5).  

A nota consistirá na média ponderada das notas obtidas nas três avaliações: [(2 x nota de 
participação em sala de aula) + (5 x nota obtida no seminário) + (5 X nota obtida no trabalho 
escrito)] ÷ 12 

Os alunos que não alcançarem média igual ou superior a 70 nas avaliações realizadas deverão 
fazer 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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*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 
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Paris X, 1985. 
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