CÓDIGO

NOME DO COMPONENTE

HCS0007
HCS0010

ANTROPOLOGIA II
ANTROPOLOGIA IV

HCS0013

ANTROPOLOGIA VI

HCS0215

ARTE E SOCIEDADE

FAE0200

EMENTA
A contribuição do paradigma estruturalista de Claude Lévi-Strauss, e sua ênfase à lógica da produção simbólica, a partir da sua crítica ao modelo
dualista cartesiano de conhecimento. O método estruturalista. As culturas como sistemas de signos partilhados e estruturados por princípios que
estabelecem o funcionamento do intelecto. Métodos de análise semiótica inspirados pelo estruturalismo de Lévi-Strauss.
Avaliação crítica das teorias, obras e autores que procuram pensar a formação social brasileira do ponto de vista antropológico. Teorias
antropológicas explicativas da realidade brasileira. Estudos antropológicos desenvolvidos no Brasil.

Povos e Criatividade. Manifestações Artísticas, significados sociais e representações simbólicas. Arte, educação e sociabilidades. A arte e o
conhecimento como instrumento de transformação social. Abordagem multidisciplinar sobre o entrosamento da arte com a sociedade. Contextos
históricos e sociais relacionados à
produção artística.
ARTES, BRINCAR E LITERATURA:
A Educação Brasileira e as temáticas relativas à História da África e da Cultura Afro-Brasileira nos currículos escolares. A Lei 10.639/03, o trabalho
TEMATIZANDO AS QUESTÕES ÉTNICO RACIAIS docente e as práticas inclusivas na escola. A relação cultura afrodescendente, literatura, arte e brincar na escola. O tema da arte literária infantil
NA ESCOLA
articulada aos processos de identidade étnico-racial dos afro-brasileiros.

IBT0039

BIOGEOGRAFIA

A disciplina estuda as várias teorias biogeográficas, seus métodos e as reconstituições possíveis para a história geradora da biodiversidade no espaço.
Especificamente são tratados os Domínios Morfoclimáticos da América do Sul, as Regiões Biogeográficas da Terra, as conseqüências da dinâmica da
Terra na história da vida e as inferências dos estudos Paleoecológicos e Paleontológicos.

IBT0433

BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO

IFQ0007

CÁLCULOS EM QUÍMICA

Biodiversidade mundial. Manejo e conservação da diversidade biológica. Ameaça diversidade biológica. Extinção de organismos e ecossistemas.
Fragmentação de habitats. Análise Viabilidade de Populações. Manejo de populações para conservação e espécies exóticas. Política conservação no
Brasil e no mundo.
Fórmulas e equações químicas: Fórmula mínima, Fórmula molecular, Balanceamento de reações químicas. Cálculos estequiométricos e
Estequiometria de soluções. Reações Químicas: Equilíbrio ácido-base e oxiredução.

HCS0018
HCS0023

CIÊNCIA POLÍTICA II
CIÊNCIA POLÍTICA VI

CGN0010

COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL

FEA0074

COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL

IBT0429

Estado, Instituições e Processo Político. Análise de políticas sociais e públicas. Teoria Política Contemporânea. Cultura, Sociedade e Política. Modelos
de Mudança: Globalização, Reforma de Estado e Reforma Econômica.
Análise dos fundamentos, Definição e importância do comportamento organizacional nas organizações, O trabalho, As diferenças individuais
existentes, O uso do poder nas organizações, Resolução de conflitos e negociação nas organizações, A análise da estrutura organizacional, A
formação e gerenciamento de equipes e grupos de trabalho, Ênfase nos processos psicológicos e psicossociais nas organizações, Envolvendo temas
como motivação, Satisfação, Auto-eficácia, Liderança, Comprometimento, Percepção e stress organizacional.

Linguagem e comunicação. Comunicação empresarial. Planejamento e administração de processos e fluxos de comunicação nas organizações.
Linguagem corporativa. Ferramentas da comunicação empresarial. Marketing e endomarketing. Comunicação com clientes. Técnicas de negociação.
Técnicas de apresentação (oratória).
CORPO E CONTRACULTURA: REFLEXÕES SOBRE Discutir e investigar as experiências no campo da arte da juventude sessentista (1960-1970 do século XX), aprofundando o debate acerca das
A ARTE SESSENTISTA
relações entre corpo e contra cultura.

CÓDIGO

NOME DO COMPONENTE

EMENTA

IBT0550

CORPO, PILATES E SOCIEDADE: UMA
INTRODUÇÃO

Os contemporâneos modos de vida do século XXI mostram quanto e como a nossa sociedade exige produtividade, eficiência, competência e
motivação dos corpos que a habitam, sem que, no entanto, esses mesmos corpos tenham condições humanas de dar conta de tais exigências. Frente
a sociedade do cansaço (HAN, 2015), que nos desconecta de nós mesmos, há práticas corporais potencialmente transformadoras da relação que
estabelecemos com nosso próprio corpo, e, assim, com o corpo do mundo. Esta disciplina estuda o Pilates, prática/atividade corporal que investe na
respiração, concentração/foco, postura, controle dos movimentos e consciência corporal como possibilidade de cuidado de si, afirmação da vida e
resistência à sociedade do cansaço. Nela esses assuntos serão problematizados e os princípios anátomo-funcionais do Pilates serão experimentados
no corpo.

HCS0210

CULTURA E PODER

Estudos e pesquisa sócio-antropológicos sobre os diferentes campos de produção material e simbólica (ciência, arte, economia, jornalismo, política e
outros). Os processos de produção e reprodução cultural e as estratégias educacionais das classes e grupos sociais, bem como as relações entre
educação, poder e disciplina. Reflexão acerca das variadas possibilidades de se trabalhar com os objetos relacionados às relações de poder e às
práticas e representações culturais. Conceitos de cultura e poder. Compreender os diferentes métodos e posturas para o diagnóstico da cultura e
poder. Relação entre poder e cultura nas organizações.

CGN0063

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL

Conceitos básicos: estrutura, gestão organizacional. Diagnóstico, objetivos, tecnologia e ambiente empresarial. Definições e dimensões do gestor no
contexto organizacional. Fatores que determinam os modelos organizacionais. As atividades do processo administrativo: planejamento, organização,
direção e controle. Visão geral das funções empresariais básicas.

HCS0025

DIDÁTICA E PRÁTICA DE ENSINO EM CIÊNCIAS
SOCIAIS I

Cultura, planejamento, currículo e avaliação: concepções e práticas; avaliação e currículo no Brasil: políticas e implicações para a organização
escolar; sistema de avaliação da educação básica; cultura, planejamento e relações de poder na escola.

IFQ0010

DIDÁTICA PARA O ENSINO DE FÍSICA

A didática numa visão Geral; A didática para o Ensino de Física; Tendências atuais no ensino de Física, seus pressupostos e teorias que norteiam a
prática; técnicas de ensino; Estudo e desenvolvimento de uma proposta de ensino de Física: planejamento, execução e avaliação.

FAE0113

ESCRITA E LEITURA - PRODUÇÃO DE
SUBJETIVIDADE

Coteja os diversos gêneros discursivos primários e secundários na acepção dada por Bakhtin. Prática de leitura e de produção de textos a partir de
uma abordagem enunciativa. Aborda a prática de leitura e escrita como exercícios para o cuidado de si e para o processo de subjetivação, na
perspectiva foucaultiana. Leitura e escrita como exercícios do pensamento.

IBT0557

ESTRESSE BIÓTICO E ABIÓTICO EM PLANTAS

Conceito e classificação de estresses bióticos e abióticos. Bases moleculares da resistência aos estresses. Estresse abiótico: estresse luminoso.
Temperaturas supra-ótimas e choque térmico. Estresse por resfriamento e congelamento. Estresse hídrico e resistência à seca. Deficiência de
oxigênio. Salinidade. Poluição ambiental. Estresse biótico: competição e alelopatia. Estresses de origem antropogênica.

IBT0129

EVOLUÇÃO

IBT0475

FISIOLOGIA APLICADA À EDUCAÇÃO FÍSICA II

A estrutura da teoria evolutiva. Histórico do pensamento evolucionista. Darwinismo e Neodarwinismo. Unidades evolutivas e conceitos de espécies.
Modelos de especiação. Filogenética. Neutralismo e Evolução molecular. Equilíbrio pontuado e a expansão hierárquica da teoria evolutiva.
Ontogenia e filogenia. Evolução do homem.
Estudo funcional básico do organismo humano: reprodutor, respiratório, digestivo, renal, endócrino, regulação da temperatura, equilíbrio
acidobásico e metabolismo durante a atividade física. Efeitos do treinamento de endurance sobre os vários órgãos durante o exercício.

CGN0032

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza da ação administrativa, Contexto contemporâneo da administração, Ambiente externos das organizações, Globalização: conceito,
características e consequências no contexto organizacional, Perfil e responsabilidades do administrador, Processo administrativo, Organizações:
conceito, tipologia, Desenho e áreas funcionais, Evolução do pensamento administrativo, Escolas da era clássica, neo-clássica e informação,
Tendências da administração.

CÓDIGO

NOME DO COMPONENTE

EMENTA

IBT0463

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E SÓCIO
HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA

História da Educação Física. Estudo das tendências pedagógicas construídas historicamente no campo da Educação Física brasileira. Conhecimento
das principais correntes da teoria do conhecimento e dos pressupostos teórico-filosóficos subjacentes às teorias da Educação Física. Elementos
históricos e filosóficos de análise da realidade da Educação e da Educação Física brasileiras. O corpo e a sociedade brasileira: ideologia, dominação e
diversidade sociocultural.

IBT0447

GASTRONOMIA APLICADA ÀS DOENÇAS
CRÔNICAS

Alimentação e cultura. Programa Nacional de Alimentação e Nutrição. Plano de enfrentamento das doenças crônicas. Nova classificação de
alimentos. Aversões alimentares. Preparo de alimentos e as consequentes alterações físico-químicas ocorridas nos processos culinários.
Compreensão de preparações envolvendo alimentos em situações especiais. Adequação de dietas para os ciclos de vida. Conceitos de ComfotFood,
PleasantFood, Dieta da Intuição. Dietas da moda. Ansiedade, Estresse e Alimentação. Nutrição e Promoção da Saúde como instrumento de melhoria
na qualidade de vida individual e coletiva.

IGC0143

GÊNERO E PRÁTICAS SÓCIO ESPACIAIS

Espaço e Poder. Espaço e diferença. Geografia e cidadania. Sujeito e consciência da diversidade na produção do espaço. Geografia e Gênero. Estado,
diversidade e movimentos de gênero e de orientação sexual. Políticas públicas e Gênero. Gênero e Trabalho. O direito à diferença.

ILL0184

GÊNEROS DIGITAIS CONTEMPORÂNEOS

HCS0201

HISTÓRIA DAS REVOLUÇÕES BURGUESAS E
EMERGÊNCIA DO CAPITALISMO OCIDENTAL

Estudo dos conceitos centrais referentes aos gêneros digitais contemporâneos, suas implicações e (re)configurações no processo de constituição do
sujeito hipermidiático leitor e escritor. Reflexões acerca dos multiletramentos requeridos por esses gêneros, bem como análise das multissemioses
que os compõem.
Análise do processo histórico do mundo contemporâneo da formação à expansão e crise das sociedades liberais nos séculos XVIII e XIX. O
pensamento “Iluminista”, a crítica às instituições e às ideias tradicionais e as bases para a construção de uma nova visão racional do mundo. A
Revolução Industrial. A Revolução Francesa e a criação de uma nova concepção de poder político. O liberalismo e os governos representativos e sua
influência no mundo ocidental. As revoluções de 1830 e 1848 e o triunfo das forças liberais e do modelo desenvolvimento capitalista. Prática de
ensino em História Contemporânea.

HCS0258

HISTÓRIA DE PORTUGAL MEDIEVAL

HCS0114
CGN0092

HISTÓRIA II
IMPOSTO DE RENDA PARA PESSOA FÍSICA

IBT0167

IMUNOLOGIA

Introdução aos mecanismos de defesa dos seres vivos; apresentação do sistema imune: células, tecidos e órgão linfóides; identificação dos
componentes humorais e celulares da imunidade natural e discussão dos mecanismos de ação dos mesmos: sistema completo, os fagócitos
polimorfonucleares e mononucleares, as células Natural Killer (NK), peptídeos anti-microbianos, defensinas, espécies reativas de oxigênio e
nitrogênio; identificação dos componentes humorais e celulares da Imunidade Adquirida e discussão dos mecanismos básicos de ação dos mesmos:
os anticorpos e os linfócitos Tcitotóxicos; comparação entre as respostas imunes de diferentes espécies de seres vivos.

IBT0554

INTRODUÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR

História da saúde trabalhador e organização do trabalho. Trabalho e emprego no Brasil e a atenção à saúde do trabalhador. Conceitos e política de
vigilância em saúde do trabalhador. Gestão e ações intersetoriais de promoção da saúde, dentro da lógica de integralidade preconizada no Sistema
Único de Saúde. Riscos à saúde do trabalhador (físicos, químicos, ergonômicos, biológicos e psicossociais).

FAE0201

JOGOS E BRINCADEIRAS NA LUDICIDADE DA
CRIANÇA

História, teorias, conceitos e classificações de jogo, brinquedo e brincadeiras na infância. Significados da recreação na educação infantil e no ensino
fundamental I. Os jogos, os brinquedos e as brincadeiras como elementos constitutivos de uma pedagogia escolar. Análise de métodos de ensino e
pesquisa sobre os jogos e as brincadeiras no contexto da educação básica, tematizando as questões da diversidade sociocultural.

Portugal na Idade Média (Sécs. XII E XV). Formação do Estado e Delimitação do território sob os primeiros reis, da Dinastia de Borgonha. A
Organização do Reino. A Crise do Séc. XIV em Portugal. A aclamação de D. João I e o surgimento da Dinastia de Avis. O Comércio, a Burguesia e a
Expansão Marítima Portuguesa no Atlântico. A Centralização do Estado Português com D. João II.

Desenvolvimento teórico e elaboração prática do Imposto de Renda Pessoa Física.

CÓDIGO

NOME DO COMPONENTE

HCS0136

LABORATÓRIO DE ETNOGRAFIA,ARQUEOLOGIA Método etnográfico, observação participante e produção do conhecimento antropológico. Interfaces e desafios metodológicos para a antropologia
E MUSEOLOGIA
social e a arqueologia na atualidade. Correntes teóricas da arqueologia. Arqueologia pré-histórica e histórica, preservação patrimonial e práticas de
pesquisa. Museu e Museologia. Teoria do objeto. Teorias da percepção. Educação e função social do Museu. Acervos contemporâneos.

IGC0106

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

FAE0151
IBT0464

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)
METODOLOGIA DE ENSINO E PESQUISA EM
DANÇA-EDUCAÇÃO II

IBT0466

METODOLOGIA DE ENSINO E PESQUISA EM
GINÁSTICA ESCOLAR II

IFQ0216

METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTÍFICA

HCS0143

EMENTA

Fundamentos da Legislação Ambiental. Legislação Ambiental Brasileira. Legislação Ambiental de Goiás. A Legislação Ambiental municipal. Aplicações
práticas da Legislação Ambiental. O Geógrafo e a legislação ambiental.
A INCLUIR
Análise de metodologias de ensino e pesquisas em dança-educação e sua relação com as práticas pedagógicas formais e plurais. Pesquisa do
movimento corporal, considerando o peso, espaço, tempo e fluência, fundamentada na dança educativa moderna. Metodologia de ensino em
Educação Física e o tratamento pedagógico da dança como formação para a cidadania, diversidade sociocultural e sustentabilidade.
Estudo dos processos conceituais e metodológicos contemporâneos da ginástica e de seus impactos nas aulas de Educação Física escolar. O ensino e
a pertinência da ginástica na escola, seus conteúdos, objetivos e procedimentos didático-metodológicos. O conhecimento, as manifestações culturais
e a produção teórico-metodológica e artística da Ginástica na relação com as demais linguagens corporais expressivas. Composição e apresentação
pública das produções em ginástica geral tematizando gênero, sexualidade, relações étnico-raciais, inclusão, deficiência e políticas de educação
ambiental, dentre outros.

Elaboração de projeto de pesquisa; compreensão da estrutura do método científico; pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa; técnicas
estatísticas de análise e tabulação de dados; significado de pesquisa e finalidades da pesquisa; tipos de pesquisa; o processo de pesquisa; construção
de questionários; normas bibliográficas; métodos qualitativos e quantitativos; coleta de dados; elaboração de documentos acadêmicos
(artigos/teses/monografias).
MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA SOCIAL II Exigências técnicas do trabalho científico. As diferentes técnicas de levantamentos quantitativos e qualitativos, suas vantagens e limitações. Formas
de planejamento e execução da pesquisa, incluindo as regras básicas para a formulação de projetos acadêmicos e de pesquisa social aplicada.

IBT0234

MICROBIOLOGIA

Introdução à Microbiologia. Anatomia Funcional da Célula Procariótica e Eucariótica. Nutrição/Metabolismo e Crescimento Microbiano. Isolamento e
Identificação de Micro-organismos. Princípios de Genética Microbiana. Evolução e Sistemática Microbiana: Bacteria, Archaea. Vírus. Métodos
empregados no Controle do Crescimento Microbiano. Doenças microbianas - Micrococacceae, Streptococcaceae, Neisseriaceae,
Corynebacteriaceae, Brucellaceae, Enterobacteriaceae, Bacillaceae, Mycobacteriaceae, Actinomycetaceae, Streptomycetaceae, Spirochaetaceae,
Mycoplasmataceae, Chlamydiaceae.

CGN0025

MICROECONOMIA

Conceitos de economia. Princípios de Economia. Modelos microeconômicos. Mercado e Preços; Demanda; Oferta; Teoria do consumidor; Teoria da
firma; Estrutura de mercado; Teoria dos jogos; Eficiência.

HCS0144

MOVIMENTOS SOCIAIS E MUNDO DO
TRABALHO
NOÇÕES BÁSICAS CONTRATOS

CGN0128

Teoria geral dos contratos: civis, comerciais, administrativos, trabalhistas, internacionais; estudo da teoria geral dos contratos e seus elementos
estruturais. Classificação dos contratos e sua disciplina legal, regulando a transmissão, execução e extinção dos contratos e o exame de suas
situações especiais quanto à posição das partes. Análise dos contratos em espécie. Reflexões da psicologia dos contratos.

CÓDIGO

NOME DO COMPONENTE

EMENTA

IBT0252

PARASITOLOGIA

Parasitismo. Modalidades de parasitismo. Transmissão das doenças parasitárias. Helmintologia. Protozoologia. Entomologia e acarologia de interesse
médicoveterinário. Identificação das relações dos parasitos com hospedeiros e destes com o meio ambiente, despertando aspectos ecológicos nesta
interação. Conhecimento biológico, filogenético e dos aspectos comportamentais da transmissão dos grupos de parasitos, avaliando-se as fontes
energéticas do hospedeiro e sua função no metabolismo do parasito; definição de áreas de estudo na parasitologia; termos técnicos utilizados.
Relação entre seres vivos; tipos de hospedeiros; danos ao hospedeiro; mecanismos de transmissão do parasito para encontrar sua fonte energética o hospedeiro.

HCS0217

PARTIDOS POLÍTICOS NO BRASIL

FAE0114

PESQUISA EM EDUCAÇÃO

A emergência dos partidos na política moderna. Política partidária e representação política. Sistemas partidários: partido único, bi-partidarismo e
pluripartidarismo. A relevância das leis eleitorais. Modelos de análise do sistema partidário.
Estudo de pesquisas em educação realizadas em programas de pós-graduação nacional. Análise crítica de pesquisas em educação explicitando seus
pressupostos teórico-epistemológicos e técnicas de pesquisa utilizadas. Caracterização da problematização de pesquisas explicitando os
pressupostos teóricos epistemológicos e as instâncias operacionais necessárias para sua viabilização.

IBT0483

PLANTAS ORNAMENTAIS E PAISAGISMO

Princípios básicos em paisagismo e jardinagem. Classificação, propagação e manejo de plantas ornamentais. História e evolução dos estilos de
jardins. O jardim residencial. Elementos básicos do paisagismo (plantas ornamentais e elementos arquitetônicos). Princípios de composição artística.
Representação gráfica do projeto (anteprojeto e projeto). Memorial descritivo e orçamento. Planejamento, execução, implantação de projetos de
paisagismo. Manejo de jardins. Vegetação urbana - praças e arborização de ruas.

CGN0039

PROCESSOS E SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Processos: definição, enfoque sistêmico, técnicas de racionalização, otimização, mapeamento, implementação. Projeto e alteração do layout na
organização: fluxogramas. Projeto das estruturas organizacionais: organograma. Sistemas administrativos e métodos de trabalho. Projeto de produto
e processo, capacidade e arranjo físico. Produtividade: conceitos e implicações. Gestão da Qualidade: sistemas, indicadores, certificação, controle
estatístico de processo, programas de melhoria. Melhoramento contínuo: Ciclo PDCA e Kaizen. Seis Sigma.

IBT0551

PROJETOS SOCIAIS ESPORTIVOS

IFQ0120
IFQ0125

QUÍMICA GERAL
QUÍMICA GERAL PRÁTICA

A referida disciplina se propõe a refletir sobre a Esporte como um fenômeno social, cultural, econômico e educativo. Introdução ao conceito de
Projetos Sociais e Políticas Públicas. Identificar as Políticas Públicas e Privadas de fomento ao Esporte, em especial, os programas, os editais e os
projetos sociais existentes a nível nacional, estadual e municipal. Intervenção na cidade de Catalão a partir da realização de um projeto social
esportivo em um ou mais bairros da cidade.
Não consta.
Apresentação dos materiais e equipamentos de laboratório de química, abordando normas de segurança, descarte correto de resíduos e elaboração
de relatório; Utilização de equipamentos, vidrarias e incerteza nas medidas; Técnicas de medida e cálculo da densidade; Reações químicas;
Estequiometria; Preparo de soluções e dissolução; Equilíbrio químico; Técnicas de medida de pH: qualitativa e quantitativa; Termodinâmica;
Corrosão eletroquímica; Determinação de íons em amostras reais.

IMT0217

RACIOCÍNIO MATEMÁTICO: TÉCNICAS DE
DEMONSTRAÇÃO

Demonstrações com inteiros e Técnicas de Demonstração: definições, teoremas e contraexemplos. Técnicas de demonstração: demonstração direta,
contra-positiva, contradição. Tabela verdade. Quantificadores. Princípio de Indução e recursividade. Demonstrações com conjuntos: definições e
notações, operações entre conjuntos, conjunto das partes. Demonstrações com funções: definições e notações, injetividade e sobrejetividade,
composição, função inversa, imagem e imagem inversa.

CGN0097

RELAÇÕES TRABALHISTAS

Estudo da administração de pessoal, concernente à sua integração no trabalho e aos direitos, deveres e benefícios próprios da estrutura trabalhista.
De maneira específica, aborda elementos do contrato de trabalho, encargos sociais, relações trabalhistas e sindicais, segurança e medicina do
trabalho.

IBT0454

RITMOS E EXPRESSÕES DO CORPO

A DEFINIR

CÓDIGO

NOME DO COMPONENTE

EMENTA

IBT0556

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

IMT0216

SOBRE O INFINITO

Políticas públicas acerca da segurança alimentar e nutricional. Indicadores de Segurança Alimentar e Nutricional. Estratégias de prevenção e controle.
Segurança Alimentar e Nutricional e Meio Ambiente.
Formas de infinito: infinito potencial, Infinito absoluto, Infinito atual; Paradoxos: Paradoxo de Zenão, Paradoxo de Galileu, Tempo infinito e outros; O
infinito na Física, na Cosmologia, na Filosofia, na Teologia, nas artes e na Matemática.

HCS0169

SOCIOLOGIA VI

HCS0178
HCS0182

TEORIA ECONÔMICA
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II

Aborda os processos do campo econômico, nacional e internacional, em suas intersecções com os demais campos de práticas sociais, tais como, a
cultura, a política e o Estado, a educação, entre outros. Procura definir as dinâmicas econômicas internacionais, especialmente sob a ótica neoliberal,
em suas conseqüências nacionais e locais, em particular aqueles relativos aos processos políticos de supressão de direitos e bens sociais. As
concepções sobre o Estado de exceção e a posição crítica.

Segunda etapa da execução do projeto e finalização do Trabalho Final de Curso. Os trabalhos finais de curso devem ser defendidos publicamente
com a participação do professor orientador e de um professor convidado.

