
 

 

 
 

Ficha 2 

Disciplina: SEMINÁRIOS INTEGRADOS Código: HC638 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(  X  ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 
Ciclo: 
 
(   )1º   (     )2º  (     )3º  

Modalidade de disciplina a ser ofertada 
em período especial, conforme a 
Resolução 62/2020-CEPE: 

( X ) ERE 

Total de Vagas: 
Veteranos:  

                           30    

Calouros:   

  0 
Total:  30 

Professor/a: ANGELO JOSÉ DA SILVA 

Contato de email: ajsilva7@gmail.com 

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     ( x ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

CH Total: 120 

CH semanal: 20 
Padrão (PD): 0 Laboratório (LB): 0 

Campo (CP): 

0 
Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

EMENTA  
 

 
A disciplina propicia a construção compartilhada de   conhecimentos  teórico - 
práticos com ênfase na sociologia. Favorece a discussão das diversas 
concepções de  educação, ensino e  suas metodologias.  Propõe a realização  de 
atividades programadas que aliam  ensino, pesquisa  e extensão, visando  a  
formação no âmbito da licenciatura. Analisa e  propõe  conteúdos programáticos 
na área  de sociologia  e contribui para  a  produção de  materiais de  apoio  para  
o ensino. A definição das temáticas desenvolvidas  é  semestral. Promove  o  
estreitamento  das relações entre a universidade e as  escolas. 

 

 

 
OBJETIVO GERAL 

 
O objetivo desta disciplina está adaptado às condições especiais em que nos 
encontramos em função da pandemia (conforme resolução 59/2020 do CEP). Dito 
isto, temos como objetivo geral o trabalho com os alunos na direção de 
construirmos atividades que venham a favorecer a sua formação no sentido 
proposto pela ementa.   

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
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OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Temos como objetivo específico trabalhar/exercitar a prática, mediante discussão 
e produção, de narrativas escritas e imagéticas no sentido de desenvolver 
habilidades com os alunos para o trabalho de ensino e pesquisa no âmbito da 
Sociologia. 

 

 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
Modulados pela conjuntura atual, trabalharemos com recursos áudiovisuais, 
textos e troca de experiências, orientados pelas aulas síncronas, momento de 
troca/compartilhamente da produção individual.  
 
 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
Produção de um trabalho final como resultado de atividades intermediárias ao 
longo da disciplina. (Os detalhes serão definidos na primeira aula síncrona.) 

 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

 

ALVES, Rubem.  A escola com que sempre sonhei sem imaginar que pudesse 
existir. Campinas, Papirus, 2001. 

BRIDI, Maria Aparecida; ARAÚJO, Silvia Maria de; MOTIM, Benilde Lenzi.  Ensinar 
e aprender Sociologia no ensino médio. São Paulo : Contexto, 2009. 

FLORIANI, Dimas. Apontamentos sobre o conhecimento, a sociedade e os 
dilemas do pesquisador. Cadernos de Ciências Sociais, v. 1, n. 1, jan-jun/1996 
pp. 7-25. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

 

BOURDIEU, Pierre. Escritos sobre educação. São Paulo: Papirus, 1999. 
MORIN, Edgar. A propósito dos sete saberes. In: ALMEIDA, Maria da Conceição 

de; CARVALHO, Edgard de Assis (orgs.). Educação e complexidade: os sete 
saberes e outros ensaios. São Paulo: Cortez, 2002, p. 75-102. 

SAVIANI, Demerval. O trabalho como princípio educativo frente às novas 
tecnologias. In: FERRETTI, Celso et al. (orgs.). Novas tecnologias, trabalho e 
educação: um debate multidisciplinar. 2.ed. Petrópolis: Vozes, 1994.  

 
SPOSITO, Marília; CARRANO, Paulo.  Juventude e políticas públicas no Brasil. 



 

 

Revista Brasileira de Educação, Set./Out./Nov. 2003, n. 24, p. 16-39 
[Doc.n24a03pdf, acesso em 15 de maio de 2006, no endereço: 
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n24/n24a03.pdf 

 
MAGNANI, José G. Cultura popular: controvérsias e perspectivas. In: O que se 

deve ler em ciências sociais no Brasil. São Paulo: Cortez Editora, 1987, p. 99-
125. 

 

  

Professor da Disciplina: Angelo José da Silva 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Rodrigo Czajka   
 

Assinatura: __________________________________________ 
 

 

 

CRONOGRAMA 

Data de Início: 09/11/2020 
Data de Término: 29/01/2021 – Oito semanas (já exclui as quatro semanas do recesso) 
considerando 15 horas por semana de atividade atingimos as 120 horas da disciplina. 
Das 15 horas semanais teremos duas síncronas às segundas, das 9:30 às 11:30 horas e 
treze assíncronas. 
 
O horário formal da disciplina é das 7:30 às 11:30 h, às segundas e sextas. 
 
 
 
 
 
 
 
Aulas Síncronas / Encontros on-line:  

Dias Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

09/11/20, 
16/11/20, 
23/11/20,  
30/11/20 

9:30 - 11:30h      

07/12/20, 
14/12/20 

9:30 - 11:30h      

18/01/21, 
25/01/21 

9:30 - 11:30h      

 

 

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n24/n24a03.pdf

