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RESOLUÇÃO Nº 003/2014, DE 10 DE JANEIRO DE 2014
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (CEPE)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG

O Conselho  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão  (CEPE)  da  Universidade  Federal  de
Alfenas  –  UNIFAL-MG,  no  uso  de  suas  atribuições  estatutárias  e  regimentais,  o  que  consta  no
Processo no 23087.009383/2013-05 e o que ficou decidido em sua 199ª reunião, de 10 de janeiro de
2014,

R E S O L V E:

Art. 1º APROVAR  a retificação  do  Projeto  Político-Pedagógico  do  Curso
Ciências Sociais – Licenciatura, para fazer constar: 

 onde consta a disciplina Introdução à Economia (60 horas teóricas) deverá constar

Pensamento Social  Brasileiro:  Perspectivas  políticas  (60 horas  teóricas),  com a

seguinte ementa: Formação política do Brasil: centralismo e federalismo político.

Liberalismo, antiliberalismo e autoritarismo. Iberismo e americanismo na formação

política  brasileira.  Herança  ibérica  e  patrimonialismo.  A formação  de  Estado

corporativo no Brasil. Corporativismo e cidadania regulada. Populismo: dinâmica,

conceito e significados. Partidos e eleições entre 1945 e 1964. As razões do golpe

de 64: análises societárias e institucionais. Estado, classes e regime autoritário no

Brasil.

 onde consta a disciplina Pensamento Social Brasileiro (60 horas teóricas) deverá

constar  Pensamento  Social  Brasileiro:  Perspectivas  Sociológicas  (60  horas

teóricas),  com  a  seguinte  ementa:  A  Sociologia  no  Brasil:  história  e

desenvolvimento do campo. A criação dos cursos de Ciências Sociais e de grupos

de análise da realidade brasileira. Os principais autores e as principais correntes da

Sociologia no Brasil. A produção sociológica brasileira e as principais temáticas

desenvolvidas da década de 1039 até os dias atuais.

 onde consta disciplina eletiva sexto período será inserida a disciplina Pensamento

Social  Brasileiro:  Perspectivas  antropológicas  (60  horas)  como  disciplina

obrigatória, com a seguinte ementa: Reflexão sobre o pensamento social brasileiro

através do olhar antropológico.  Tendências teórico-metodológicas para pensar  o

Brasil  através  de sua formação até  a  contemporaneidade.  Abordagem de temas

referentes à Antropologia da sociedade nacional e da etnologia indígenas: Cultura e

identidades  nacionais,  Crença,  mito,  festas  e  rituais.  Trajetórias,  sexualidades,

gênero e geração, minorias sociais,  Família.  O mundo rural e o mundo urbano.

Relações  étnico-raciais  (inter  étnicas  e  etnicidade),  cosmologia  e  religião,

organização social, indigenismo e ecologia.
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Art. 2º DETERMINAR  que  a  inclusão  seja  consolidada  na  Resolução  nº
012/2011, do referido Projeto Político-Pedagógico.

Art. 3º REVOGAM–SE as disposições em contrário.

Art. 4º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no quadro de
avisos da Secretaria Geral e será, também, publicada no Boletim Interno desta Universidade.

Prof. Edmêr Silvestre Pereira Júnior
Presidente do CEPE
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