ANEXO II
DISCIPLINAS DOS CURSOS DE DOUTORADO E MESTRADOS – 2º SEMESTRE DE 2021
DIA/
HORÁRIO

2ª feira
14:20 às 17:00

2ª feira
14:20 às 17:00

3ª feira
14:20 às 18:00

HORÁRIO DE AULA - 2º SEMESTRE DE 2021
SOCIOANTROPOLOGIA URBANA – 45 horas/3 créditos
Ementa - As contribuições teóricas e metodológicas da sociologia e da
antropologia para a compreensão do fenômeno urbano. A Escola de Chicago e as
pesquisas atuais sobre o efeito-território. Estudos sobre cidades brasileiras a
partir dos anos 1970. A tradição antropológica no estudo das cidades. As diversas
formas de apropriação do espaço urbano pelos diferentes grupos.
TÓPICOS ESPECIAIS II- SOCIOLOGIA E POLÍTICA DA EXTREMA DIREITA
CONTEMPORÂNEA (SPEDC) – 30 horas/2 créditos
Ementa - A questão conceitual: a extrema direita e os “ismos” (autoritarismo,
fascismo, totalitarismo, populismo e outros). As direitas radicais do passado e do
presente. A extrema direita contemporânea como fenômeno transnacional. O fim
da Onda Rosa e a (re)emergência da direita radical na América Latina. A
construção social do bolsonarismo. A política e as políticas públicas do
bolsonarismo. A direita radical brasileira: estudos de caso (bolsonarismo, família
e tradição; a questão de gênero; religião; universidade, intelectualidade e ciência;
guerra cultural e redes sociais).
METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTIFICA - 60 horas/4 créditos
Ementa - A disciplina tem como objetivo preparar o aluno para desenvolvimento
de pesquisa numa visão interdisciplinar das Ciências Sociais. Deverá fornecer
noções básicas para formulação e construção do objeto de pesquisa, hipóteses,
variáveis e indicadores. Além de apresentar as metodologias qualitativas e
quantitativas. Na metodologia qualitativa serão abordados os seguintes
procedimentos metodológicos: entrevistas (abertas e semi-estruturadas),
pesquisa documental, análise de discurso em ciências sociais, observação social e

INICIO
TÉRMINO

PROFESSORES

16/08 a
06/12/2021

Candice Vidal e Souza
Luciana Teixeira de Andrade

13/09 a
08/11/2021

Carlos Aurélio de Faria

Vagas

06 (seis)

06 (seis)

17/08 a
14/12/2021

Maria Carolina Tomas
Candice Vidal e Souza
Carlos Alberto V.Rocha
Carlos Aurélio de Faria

06 (seis)
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estudos de casos. Na metodologia quantitativa, será abordada a questão da
mensuração em Ciências Sociais, a pesquisa tipo survey, os princípios da
amostragem e a análise de dados secundários.

4ª feira
14:20 às 17:00

4ª feira
14:00 às 17:00

5ª feira
14:20 às 17:00

6ª feira
14:20 às 17:00

TÓPICOS ESPECIAIS II - GÊNERO, CORPO E SEXUALIDADE – 30 horas/2 créditos
Ementa - Introduzir o conceito de gênero e os seus desdobramentos: as questões
relativas ao poder, à diferença e à interseccionalidade; a questão das mulheres,
feminismo e identidade; a desconstrução do corpo, do sexo e da sexualidade.
TÓPICOS ESPECIAIS II- USOS DE PSICOATIVOS COMO FENÔMENO
SOCIOCULTURAL: CONTEXTOS, SUJEITOS E DROGAS – 30horas/2 créditos
Ementa -Aspectos socioantropológicos relacionados aos usos de substâncias
psicoativas. Drogas na história. Significados culturais de substâncias psicoativas
no contexto das sociedades tradicionais e no meio urbano da sociedade
contemporânea. Transformações históricas nas práticas de usos de drogas e a
relevância dos estudos na perspectiva das ciências humanas. A abordagem
biopsicossocial
e
suas
implicações
nas
medidas
de
intervenção. Controle, normatização e regulamentação de consumo. Políticas
públicas sobre drogas.
METODOLOGIA DAS CIENCIAS SOCIAIS - 60 horas /4 créditos
Ementa - Teorias, métodos e técnicas nas pesquisas qualitativas e quantitativas
nas Ciências Sociais.
TÓPICOS ESPECIAIS I FEDERALISMO E RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS - 15
horas/ 1 crédito
Ementa- Federalismo, relações intergovernamentais e políticas públicas.
Relações Intergovernamentais, cooperação e competição na produção de
políticas públicas. Relações intergovernamentais e políticas públicas no Brasil
contemporâneo.

08/09 a
10/11/2021

Alessandra S. Chacham
Juliana Jayme

18/08 a
20/10/2021

Regina de Paula Medeiros

12/08 a
18/11/2021

André Junqueira Caetano
Cristina A. C. Filgueiras
Regina Medeiros

13/08 a
10/09/2021

Carlos Alberto V. Rocha

06 (seis)

06 (seis)

06 (seis)

06 (seis)

Observação: Horário e início do período de oferta estão sujeitos a alteração.

2

