UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
Lista de componentes com vagas em NL - Regional Catalão - 2016/2
CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

HORÁRIO

EMENTA

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL

FEA0017

DESENHO AUXILIADO POR
COMPUTADOR - CAD

20

Bloco Didático

34T23

UAE DE ENGENHARIA

20

Bloco Didático

5T23

LOGÍSTICA INTERNACIONAL

20

Bloco Didático

2T6 2N1

PRÁTICAS DA PRODUÇÃO ENXUTA

20

Bloco didático

2T45 5T23

CGN0010 COMPORTAMENTO
ORGANIZACIONAL

20

Bloco Didático

6M1234

CGN0126 ECONOMIA COMPORTAMENTAL

30

0

5N23

CGN0032 FUNDAMENTOS DE
ADMINISTRAÇÃO

20

Bloco Didático

6M1234

CGN0002 GESTÃO DO CONHECIMENTO DA
QUALIDADE

30

Bloco didático

4N23 6N45

Apresentação do desenho auxiliado por computador na engenharia: aplicações,
técnicas de esboço, normas e convenções, desenho auxiliado por computador
(CAD), representação gráfica de projetos utilizando esboço cotado. Expressar
formas tridimensionais nos diversos sistemas de representação, atendendo às
O papel dos serviços na economia. Características e processos dos serviços.
Qualidade e produtividade em serviços. Estratégias de serviços. Gestão do
relacionamento com o cliente. Gestão de custos em serviços. Gestão de filas em
serviços. Gestão da demanda e capacidade. Projeto dos sistemas de entrega dos
serviços. Gestão dos recursos humanos em serviços.
Estratégias da logística nas operações globais. Implicações dos acordos
econômicos na distribuição física internacional. Planejamento de operação
global. Cadeia logística internacional. Incoterms. Embalagem para transporte.
Movimentação internacional de carga. Seguro no transporte internacional.
Definições, conceitos e princípios da produção enxuta, conhecida como lean
manufactoring. Debate sobre o lean manufactoring no Brasil e no mundo.
Estudos de casos de lean manufactoring no Brasil e no mundo. Trabalho
acadêmico de campo.
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
Economia comportamental: economia experimental. Fundamentos de
economia comportamental: tomada de decisão em economia e psicologia,
julgamento sob incerteza, tomada de decisão sob incerteza. Teoria dos
prospectos: teoria da utilidade não esperada. Teoria dos jogos
comportamentais: previsão do comportamento humano em situações
estratégicas.
Teoria
dos prospectos
e suas aplicações
em apreçamento
de ativos
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,
Evolução histórica da gestão da qualidade. Enfoque conceitual e visões da
qualidade. Qualidade de produtos e serviços. Ferramentas da qualidade e suas
aplicações.

FEA0022

GESTÃO DE SERVIÇOS

FEA0278

FEA0018

CGN0092 IMPOSTO DE RENDA PARA PESSOA
FÍSICA

20

Bloco didático

6T6 6N1

Desenvolvimento teórico e elaboração prática do imposto de renda pessoa
física.

UAE DE GESTÃO DE NEGÓCIOS
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Processos: definição, enfoque sistêmico, técnicas de racionalização, otimização, UAE DE GESTÃO DE NEGÓCIOS
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:de
sistemas,
indicadores,
certificação,
controle
estatístico
de processo, UAE DE GESTÃO DE NEGÓCIOS
Conceitos
etnia, raça,
racialização,
identidade,
diversidade,
diferença.
Grupos étnicos "minoritários" e processos de colonização e pós-colonização.
Políticas afirmativas para populações étnicas e políticas afirmativas específicas
em educação. Populações étnicas e diáspora. Racismo, discriminação e
Estudo da administração de pessoal, concernente à sua integração no trabalho UAE DE GESTÃO DE NEGÓCIOS
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.

CGN0039 PROCESSOS E SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS

20

Bloco Didático

6M1234

CGN0127 QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS

30

Bloco didático

2T6 2N1

CGN0097 RELAÇÕES TRABALHISTAS

40

0

6T6 6N1

FAE0120

CIÊNCIAS DA NATUREZA - FISICA I

60

Unidade Acadêmica
Especial Educação

3N2345

FAE0113

ESCRITA E LEITURA - PRODUÇÃO
DE SUBJETIVIDADE

25

Catalão

2T2345

FAE0163

HISTÓRIA DAS MULHERES

25

Catalão

5N2345

FAE0105

LEITURAS DE PAULO FREIRE: UM
ESTUDO INTRODUTÓRIO

30

Catalão

4N2345

FAE0161

LENDO A LITERATURA OU A
LITERATURA NOS LENDO:
PRÁTICAS DE LEITURA E ‘ESCRITA
DE SI’

25

Catalao

4N2345

Fonte: SIGAA/UFG - 02/09/2016

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL

Dimensões. Unidades e conversões. Cinemática: deslocamento, velocidade e
UAE DA EDUCAÇÃO
aceleração; lançamento de projéteis. Leis de Newton. Aplicações. Força de
atrito. Forças fictícias. Trabalho e energia. Teorema da energia cinética.
Momento linear. Conservação do momento linear. Colisões. Gravitação. Leis de
Coteja os diversos gêneros discursivos primários e secundários na acepção dada UAE DA EDUCAÇÃO
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.
Da história das mulheres ao gênero enquanto categoria de análise. Teoria
UAE DA EDUCAÇÃO
Queer e feministas: sujeitos e identidades.
Leitura introdutória dos fundamentos teóricos e metodológicos da pedagogia UAE DA EDUCAÇÃO
de Paulo Freire. A metodologia de trabalho docente proposta pelo autor. As
contribuições de sua obra na educação, na cultura e movimentos sociais no
Brasil e no mundo. Pesquisas nacionais e internacionais sobre a obra de Paulo
Freire.
Aborda o gênero memorialístico por excelência, especialmente os textos de
UAE DA EDUCAÇÃO
Bartolomeu Campos de Queirós e outros da literatura contemporânea e/ou pósmoderna, essencialmente aqueles de autoria feminina e negra. Valer-se-á de
textos como práticas de leitura e escrita de si como fins terapêuticos.
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FAE0128

LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS E A
EDUCAÇÃO BILINGUE PARA
SURDOS

20

Catalao

5N2345

As abordagens educacionais de pessoa surda; a língua brasileira de sinais- libras, UAE DA EDUCAÇÃO
seus aspectos conceituais, gramaticais e linguístico-discursivos; as práticas
dialógicas, de compreensão e produção em libras; a libras na constituição da
pessoa\cultura surda e para educação de estudantes surdos- educação bilíngue.

FAE0104

MEMORIAL E FORMAÇÃO DE
PROFESSORES

25

Catalão

3T1234

Memória e memoriais; memorial como fonte de escrita autobiográfica;
memorial, histórias de vida e formação; memoria, pessoas e formação.

UAE DA EDUCAÇÃO

FAE0160

MODERNIDADE, PÓSMODERNIDADE E EDUCAÇÃO:
ESTUDOS SOCIOLÓGICOS
PESQUISA EM EDUCAÇÃO

25

Catalão

4N2345

UAE DA EDUCAÇÃO

25

Catalão

3M2345

FAE0165

TECNOLOGIAS APLICADAS À
EDUCAÇÃO

25

Catalão

4N2345

IBT0484

BOTÂNICA ECONÔMICA

15

sala

3T456

Estudo de obras que fundamentam, no campo da sociologia, a compreensão da
sociedade ocidental nas perspectivas tanto da modernidade como da pósmodernidade.
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
História das tecnologias aplicadas à educação. Projetos de uso de
computadores na educação pública no brasil. Ambientes virtuais de
aprendizagem. Tecnologias digitais na aprendizagem. Mobile learning - uso de
dispositivos móveis na educação. Produção de objetos de aprendizagem
digitais. Desigualdades digitais.
Importância das plantas para a humanidade. Produtos derivados e seus
aspectos econômicos. Conhecimentos sobre a obtenção e aplicação das
diversas substâncias de origem vegetal.

IBT0447

GASTRONOMIA APLICADA ÀS
DOENÇAS CRÔNICAS

30

Bloco Didático

6T12

IBT0485

INGLÊS INSTRUMENTAL APLICADO
À ÁREA DA SAÚDE
METODOLOGIA DO TRABALHO
CIENTÍFICO

20

sala

5M2345

50

Bloco Didático

4T34 3N12

FAE0114

IBT0486

Fonte: SIGAA/UFG - 02/09/2016

VAGAS LOCAL

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL

UAE DA EDUCAÇÃO

UAE DA EDUCAÇÃO

UAE DE BIOTECNOLOGIA

Alimentação e cultura. Programa nacional de alimentação e nutrição. Plano de UAE DE BIOTECNOLOGIA
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
comfotfood,
pleasantfood,
da intuição.
moda. de UAE DE BIOTECNOLOGIA
Estudo
de de
estratégias
e técnicas
de leituradieta
instrumental
de Dietas
textos da
específicos
língua inglesa, voltados à área das ciências da saúde.
Objetivos do trabalho científico; elaboração de projetos de pesquisa;
UAE DE BIOTECNOLOGIA
planejamento e avaliação de experimentos; fontes de pesquisa; relatórios de
pesquisa; confecção de artigos científicos e tecnológicos; medidas e controle de
variáveis nos experimentos; métodos, fases e validação da investigação;
aferição dos eventos; interpretação da relação causal.
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UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL

IBT0432

NEUROANATOMIA FUNCIONAL

20

Sala

3N1234

UAE DE BIOTECNOLOGIA

20

Sala

34N12

NEUROANATOMIA FUNCIONAL

20

sala

3N12 4N34

IBT0432

NEUROANATOMIA FUNCIONAL

20

Sala

35N12

IFQ0007

CÁLCULOS EM QUÍMICA

5

Regional Catalão

6M12

IFQ0181

CÁLCULOS EM QUÍMICA

10

a definir

5N23

IFQ0190

MICROINFORMÁTICA NA QUÍMICA

1

lab. imformatica

3T6 3N1

IFQ0150

QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA

1

A definir

2N23 4N45

Estudo da constituição estrutural do sistema neural, com enfoque no aspecto
funcional integrado de suas estruturas e tecidos entre si e com as demais
estruturas e órgãos do corpo humano, de forma que o estudante possa
compreender o modo como o sistema neural gerencia todas as funções
Estudo da constituição estrutural do sistema neural, com enfoque no aspecto
funcional integrado de suas estruturas e tecidos entre si e com as demais
estruturas e órgãos do corpo humano, de forma que o estudante possa
compreender o modo como o sistema neural gerencia todas as funções
orgânicas do corpo humano.
Estudo da constituição estrutural do sistema neural, com enfoque no aspecto
funcional integrado de suas estruturas e tecidos entre si e com as demais
estruturas e órgãos do corpo humano, de forma que o estudante possa
compreender o modo como o sistema neural gerencia todas as funções
Estudo da constituição estrutural do sistema neural, com enfoque no aspecto
funcional integrado de suas estruturas e tecidos entre si e com as demais
estruturas e órgãos do corpo humano, de forma que o estudante possa
compreender o modo como o sistema neural gerencia todas as funções
orgânicas do corpo humano.
Fórmulas e equações químicas: fórmula mínima, fórmula molecular,
balanceamento de reações químicas. Cálculos estequiométricos e
estequiometria de soluções. Reações químicas: equilíbrio ácido-base e
oxirredução.
Fórmulas e equações químicas: fórmula mínima, fórmula molecular,
balanceamento de reações químicas. Cálculos estequiométricos e
estequiometria de soluções. Reações químicas: equilíbrio ácido-base e
oxirredução.
Apresentação e utilização de programas (softwares) de suporte à química,
especialmente para análise de dados, gráficos, definição de picos, modelagem,
química quântica, propriedades dos materiais, entre outros. O uso do programa
chem window/chem draw: na geração de estruturas químicas; utilização das
Equilíbrio químico e deslocamento de equilíbrio. Equilíbrio ácido-base, conceito
de PH, solução tampão, equilíbrio de complexação, equilíbrio de óxido-redução,
equilíbrio de precipitação.

IBT0432

NEUROANATOMIA FUNCIONAL

IBT0432

IFQ0120

QUÍMICA GERAL

5

Regional Catalão

45M45

Fonte: SIGAA/UFG - 02/09/2016
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IFQ0126

QUÍMICA GERAL TEÓRICA

14

Regional Catalão

45M23

1

A definir

36N45

QUÍMICA INORGÂNICA
EXPERIMENTAL

1

A definir

5N23

Matéria e energia; elementos, compostos e misturas; átomos, moléculas e íons; UAE DE FÍSICA E QUÍMICA
estrutura atômica e teoria dos orbitais; tabela periódica e propriedades
periódicas dos elementos; ligações químicas e forças intermoleculares;
geometria molecular; cálculos estequiométricos; funções inorgânicas: ácidos,
bases, sais e óxidos; equilíbrio químico; equilíbrio ácido-base; reações de oxiredução;química,
termodinâmica
(primeira
e segunda
lei); eletroquímica:
Ligação
ligação iônica,
o retículo
cristalino,
estrutura doscélulas
sólidos, a
UAE DE FÍSICA E QUÍMICA
energia reticular; ciclo de Born-Haber e aplicações; propriedades de compostos
iônicos típicos; caráter covalente nas ligações iônicas; compostos iônicos de
metais de transição; ligação metálica: ligação metálica e sólidos metálicos,
Propriedades dos elementos representativos e seus compostos. Ácidos-bases
UAE DE FÍSICA E QUÍMICA
duros-moles. Ligação química. Obtenção, caracterização e reatividade de
compostos inorgânicos.

IFQ0149

QUÍMICA INORGÂNICA 1

IFQ0151

IGC0028

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO
TÉCNICO

10

BlOCO II - SALA 106

4N45

Aspectos teóricos e práticos de elaboração de relatório técnico. Resultados do
estágio técnico supervisionado curricular. Metodologia cientifica para a
elaboração de relatórios técnicos. Trabalho de campo acadêmico.

IGC0143

GÊNERO E PRÁTICAS SÓCIO
ESPACIAIS

40

Bloco Didático II, Sala
103.

24T6 24N1

Espaço e poder. Espaço e diferença. Geografia e cidadania. Sujeito e consciência UAE DE GEOGRAFIA
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.

IGC0059

GEOGRAFIA DA INDÚSTRIA

15

Bloco Didático II, Sala
106.

56T6 56N1

IGC0074

GEOGRAFIA E MOVIMENTOS
SOCIAIS

15

Bloco Didático II, Sala
104.

46N45

IGC0079

GEOGRAFIA E SOCIEDADE

10

Bloco Didático II, Sala
106.

23T6 23N1

IGC0081

GEOGRAFIA REGIONAL

15

Bloco Didático II, Sala
107.

25T6 25N1

O nascimento do espaço fabril. Industrialização e as transformações na
agricultura, nos meios de produção, nos meios de comunicação e no comércio.
Os tipos de indústrias. Indústria e ambiente. O fordismo, o taylorismo e a
formação territorial no século XX. Os avanços tecnológicos e a distribuição
A geografia e os movimentos sociais. A questão agrária e os movimentos
sociais. Os movimentos sociais e a luta pela terra. Os movimentos sociais
urbanos. A questão cidade/campo. Fronteira agrícola e movimentos sociais.
Movimentos sociais e mídia. A modernização da agricultura e o processo de
concentração fundiária e exclusão social. A questão da terra em Goiás. Trabalho
degeografia
campo acadêmico.
A
como ciência e a produção do conhecimento cientifico. A geografia
como disciplina escolar. Categorias e conceitos básicos da análise geográfica:
espaço, paisagem, lugar, território, natureza, ambiente e região. Geografia e
suas diferentes áreas de especialização. O papel da geografia frente os desafios
As formações territoriais mundiais. O progressivo desenvolvimento e
universalização das revoluções tecnológicas. As estruturas sócio-econômicas e a
ação do estado. O papel da formação étnica na configuração regional brasileira.
A produção do espaço no centro-oeste e em Goiás. Trabalho de campo
acadêmico.
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UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL

IGC0056

GEOGRAFIA, CONCEITOS E TEMAS

10

Bloco Didático II, Sala
104.

56T6 56N1

UAE DE GEOGRAFIA

20

Bloco Didático II, Sala
103.

56N45

URBANIZAÇÃO NA REGIÃO DO
CERRADO

5

Bloco Didático II, Sala
106.

7T2345

ILL0184

GÊNEROS DIGITAIS
CONTEMPORÂNEOS

20

Bloco Didático

5M2345

IMT0201

MATEMÁTICA E ARTE

15

Laboratório J15
(Matemateca)

4N23

IMT0200

MOSAICOS, CALEIDOSCÓPIOS E
MATEMÁTICA

30

a definir

2T6 2N1

O pensamento geográfico estrutura-se: após o conhecimento do método e da
teoria do conhecimento, na análise de conceitos, temas e teorias. Construção e
reconstrução dos principais conceitos do temário geográfico. Crise
paradigmática do pensamento ocidental e a fragmentação da ciência.
História da utilização das águas pelos povos. O ciclo hidrológico. Interação uso
do solo e uso múltiplo das águas. A água: de substância mineral à mercadoria. A
bacia hidrográfica e a gestão das águas. O planejamento e a gestão das águas
no brasil. O planejamento, manejo e a gestão das terras e das águas em
microbacias hidrográficas. A política nacional de recursos hídricos. Trabalho de
campo
acadêmico.
O
processo
de ocupação e urbanização na região do cerrado. Os agentes da
transformação do cerrado. A rede urbana no cerrado. As consequências da
urbanização e a degradação sócio-ambiental do cerrado. O povoamento de
Goiás. Trabalho de campo acadêmico.
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.
Relação entre matemática e arte. Histórias da arte e da matemática. Conceitos
elementares de matemática: simetria, desenho geométrico, razão áurea,
reflexões, translações, perspectivas e sólidos geométricos. Construção de
"obras de arte" utilizando-se matemática.
Mosaicos; pavimentação parcial do plano; fórmula de Euler; pavimentação com
polígonos regulares; simetrias no plano; caleidoscópios; poliminós; mosaicos
tipo escher.

IGC0099

GESTÃO DAS ÁGUAS

IGC0141

HCS0240

ANTROPOLOGIA BRASILEIRA

50

Bloco Didático I

4N2345

UAE DE HISTÓRIA E CIÊNCIAS
SOCIAIS

HCS0215

ARTE E SOCIEDADE

20

Bloco Didático

3M2345

HCS0249

CORPO E GÊNERO NA IDADE
MÉDIA OCIDENTAL

50

Bloco didático

2N2345

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.
O corpo. Gênero. A idade média. O corpo masculino. O corpo feminino. Os
prazeres do corpo no medievo. A estética do corpo na idade média. O corpo
dos doentes, dos miseráveis e dos condenados na idade média. Corpo e gênero
dos santos e das santas na idade média. Corpo e gênero na legislação
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CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

HORÁRIO

EMENTA

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL

HCS0248

GÊNERO, FEMINISMO E
MARXISMO

50

Bloco Didático I

4M2345

UAE DE HISTÓRIA E CIÊNCIAS
SOCIAIS

50

Bloco didático

5N2345

HISTÓRIA SOCIAL DA
PROPRIEDADE AGRÁRIA

50

Bloco Didático I

3N2345

HCS0190

INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS
II

10

Bloco Didático

5T2345

Marx e Engels e a questão da mulher. O socialismo e emancipação da mulher:
Clara Zetkin. Lenin e Trotsky. Alessandra Kollantai e a moral sexual. A questão
da mulher e a revolução russa. Stalin e o retrocesso na questão da mulher.
Simone de Beauvoir. Marxismo e feminismo nos anos 1960. Marxismo,
feminismo e patriarcado. Marxismo, feminismo e o enfoque de gênero.
Marxismo
e feminismo
no brasil.
Desafios
da articulação
entreCompreender
gênero e classe.
A
diversidade
étnica, social
e cultural
do continente
africano.
a
África como parte constitutiva da história contemporânea. Evidenciar a
complexa dinâmica do comércio atlântico no litoral africano; as transformações
das relações entre europeus e africanos no século XIX dentro e fora da África,
Conceitos da história social. Apreciação crítica do processo de apropriação e
uso da terra em perspectiva histórica. Discussão sobre as diferenças teóricoconceituais, presentes no debate acadêmico e político brasileiro sobre o
processo de ocupação da terra no brasil. O estudo das contradições do
processo de formação da estrutura agrária brasileira com destaque para a
região centro-oeste.
Antropologia
e sociologia: cultura e civilização. Cultura e produção simbólica.
Estrutura social. Diversidade dos sistemas simbólicos.

HCS0250

HISTÓRIA DA ÁFRICA: DO
COMÉRCIO ATLÂNTICO À
DESCOLONIZAÇÃO

HCS0239

HCS0192

MÉTODOS QUALITATIVOS

40

A Definir

4N2345

Métodos e técnicas de investigação social qualitativa. Questões práticas,
epistemológicas e éticas no emprego das técnicas qualitativas: trabalho de
campo, observação participante, entrevista, estudo de caso, redes sociais,
história de vida e pesquisa-ação.

UAE DE HISTÓRIA E CIÊNCIAS
SOCIAIS

HCS0144

MOVIMENTOS SOCIAIS E MUNDO
DO TRABALHO

15

Bloco didatico I

2N2345

HCS0245

RAÇA, GÊNERO, SEXUALIDADE E
SOCIEDADE

50

Regional Catalão

3T2345

HCS0242

SOCIOLOGIA DA JUVENTUDE

50

Bloco didático

4N2345
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O racismo acadêmico fez com que o negro fosse colocado no lugar de objeto e
não sujeito da ciência. Nesse curso faremos leituras sobre escritos sociológicos,
antropológicos e políticos de intelectuais negros, apresentando suas
interpretações das relações raciais, sobretudo no brasil. Pensar nas raízes
históricas da ideologia racial que estrutura as relações sociais, bem como nos
caminhos
da resistência
Alémcontemporânea.
disso, a discussão
A questão antirracistas
da juventudea epartir
sua centralidade
nanegra.
sociedade
As
diferentes formas de sociabilidade da juventude na sua interface com a cultura,
processos educativos, violência e a formação política relacionada a processos
de transformação social. Juventude e ações étnico-raciais e de gênero.
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