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Orientações para pré-inscrição e inscrição dos estudantes para o quadrimestre 2019.1 

 

Prezados estudantes do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades (BI-
Humanidades) 

Este é um pequeno guia para orientar sua pré-inscrição em componentes curriculares 
(CC) do próximo quadrimestre (2019.1). A coordenação do Colegiado de seu curso no 
Campus Paulo Freire acha importante esclarecer alguns pontos. 

Um primeiro ponto a se chamar a atenção é que, conforme pode ser visto no quadro 
acima, se a/o estudante se inscrever em 04 CCs por quadrimestre, ela/e pode 
terminar o BI-Humanidades no prazo previsto de 03 anos; nada impede, entretanto, 
que a/o estudante se inscreva em mais CC num mesmo quadrimestre; 
recomendamos, todavia, que haja cautela, para não haver sobrecarga e 
consequente queda de rendimento. Pontue-se, por outro lado, que, por 
determinação da Resolução do CONSUNI nº 07/ 2016 (§ 1º do artigo 5º), o estudante 
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só poderá se inscrever em, no máximo, oito componentes curriculares por período 
letivo (quadrimestre). 

Eixo ou Bloco Temático Teórico-metodológico 

Trata-se de um conjunto de componentes obrigatórios na Formação Específica de 
todo o estudante do BI-Humanidades, reunidos em no chamado Bloco Temático 
Teórico-metodológico: 

 
- Aos ingressantes em 2016.2 (que, em 2019.1, estarão no último quadrimestre de 

sua Formação Específica no BIH), orienta-se a inscrição no sexto CC deste Bloco, a 
saber, Práticas em humanidades II ou Monografia II (60h cada), últimos CC 
do Bloco Temático Teórico-Metodológico. Essas CC têm uma característica 
peculiar, já que, neles, os estudantes empreenderão o processo de escrita dos seus 
trabalhos finais de curso, sob a orientação de docentes com os quais o seu objeto de 
pesquisa tenha identificação. Trata-se de um trabalho de continuidade dos 
componentes Monografia I e Práticas em Humanidades I. Caso o estudante opte 
por fazer um trabalho escrito, no estilo de monografia, ele seguirá com Monografia 
(nesse caso, a II); se ele projeta outra forma de trabalho final, ele deve proseguir 
com CC Práticas em Humanidades (a sua continuação, ou seja, a de número II). É 
importante pontuar que os componentes curriculares não são complementares, ou 
seja, ao optar por um, o discente “exclui” a inscrição no outro. No CPF, o docente 
que fará a articulação nestes componentes é Ivana Gamerman, através da 
seguinte relação turma/ horário:  
I- Práticas em Humanidades II (60h): sexta-feira, no horário das 18h30min às 

22h30min;  
II- Monografia II (60h): segunda-feira, no horário das 18h30min às 22h30min; 

  
Observação: É importante ter em mente que, apesar de registrado um horário 
oficial, as orientações ocorrerão de acordo com o combinado entre docente 
orientador e estudante. 
 

- Aos ingressantes 2017.2, que estarão no terceiro quadrimestre da Formação 
Específica, o Bloco Temático Teórico-Metodológico ofertará o CC Metodologias 
em Humanidades (60h), em duas turmas, uma vespertina, outra noturna, 
ambas incidindo às sextas-feiras, sob a docência do professor Gílson Brandão. 
 

 
 

Componentes curriculares obrigatórios de Área de Concentração 

Os CC ofertados para as Áreas de Concentração (AC) são os seguintes: 

 

1. AC Gestão do Patrimônio Cultural (GPC): Essa modalidade de formação orienta o 
estudante para o curso de segundo ciclo em Antropologia e outros da área das 
humanidades que, por ventura, venham a ser criados.  

O CC obrigatório desta AC em 2019.1 será O Fenômeno Urbano na Investigação 
Socioantropológica (60h), a qual será ofertada tanto para as turmas 2017.2 
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quanto para 2016.2, em duas turmas, uma na terça-feira (tarde), outra na quarta-
feira (noturno). Sua docência estará a cargo do professor Herbert Toledo. 

 

2. AC Culturas, Poderes e Sociedades (CPS): Essa modalidade de formação orienta o 
estudante para cursos de terceiro ciclo em Ciências Sociais.  

Oferta conjunta para as turmas 2016.2 e 2017.2, o CC Ciência Política (60h) é o 
obrigatório desta AC, sendo ministrado pelos professores Dirceu Benincá (turma 
noturna da terça-feira) e André Rego (quarta-feira, vespertino). 

 

3. AC Estado, Sociedade e Participação Cidadã (ESPC): Essa modalidade de 
formação orienta o estudante para cursos de segundo ciclo em Ciências Sociais 
Aplicadas, como, por exemplo, Economia, Administração e Direito.  

O CC obrigatório desta AC em 2019.1 será Território, Políticas Públicas e 
Participação (60h). Sua oferta será para as turmas 2016.2 e 2017.2, com uma 
turma vespertina (a cargo do professor André Rego) e outra turma no noturno 
(conduzida pelo professor Leandro Gaffo). 

 

Notem que, para a/o estudante que se filiar a determinada AC, os CC das outras 
áreas serão consideradas como Optativas da Grande Área, servindo à sua 
integralização curricular. Por exemplo, a/o estudante que segue a Área de 
Concentração CPS deve solicitar pré-inscrição em Ciência Política (como CC 
obrigatória da AC), mas também pode solicitar inscrição em O Fenômeno Urbano na 
Investigação Socioantropológica e Território, Políticas Públicas e Participação (como 
CC Optativos da Grande Área). Estas recomendações aplicam-se a todas as turmas 
de ingresso (2016.2 e 2017.2, vespertinas e noturnas) 

 

Componentes Optativos da Grande Área 

Para além dos CC pertencentes às AC, serão ainda ofertados os seguintes CC 
Optativas da Grande Área do BI-Humanidades: 

1. Bases Históricas e Epistemológicas das Psicologias (60h): Tal CC compõe 
o percurso acadêmico daqueles que pretendem ingressar no curso de 2º ciclo em 
psicologia, sendo indicada também como uma excelente opção para compor a 
fomação em humanidades em geral. Os professores que ministrarão este CC serão 
Milena Dórea (com uma turma vespertina) e Alexandre Peixoto (turma 
noturna), ambas turmas incidindo nas sextas-feiras; 

2. História Cultural e História Social (60h): Esse componente engloba a 
trajetória acadêmica daqueles que pretendem seguir na formação em história 
(curso de 2º ciclo – licenciatura), constituindo-se, por seu turno, em importante 
contribuição para a formação nas humanidades em geral. Na oferta 2019.1, o CC 
será ministrado na quarta-feira, turma noturna, sob a docência do professor 
Francisco Nunes.  
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3. Antropologia do Direito (60h): trata-se de componente curricular que faz 
parte do desenho curricular do curso de 2º ciclo em Direito (equivalendo a 
Antropologia Jurídica). Ao estudante que deseja progredir para o referido curso 
recomenda-se a inscrição neste CC, que será ofertado às terças-feiras (turma 
noturna), sob a docência do professor Herbert Toledo. Para estudantes que 
pretendem outra saída no BIH, esse componente figura como optativo da 
Grande Área das Humanidades. 

4. História do Direito (60h): Também faz parte da estrutura curricular do 2º 
ciclo em Direito, sendo assim recomendado aos pleiteantes a vagas em tal curso. 
Sua oferta será noturna, na quarta-feira, sob a docência do professor André 
Rego. Estudantes que pretendem outro trajeto no BIH tem esse componente 
como optativo da Grande Área das Humanidades; 

5. Campo das Humanidades: Saberes e Prática (60h): Esse CC faz parte do 
Bloco Temático Vocacional e de Afiliação da Formação Geral e está sendo 
ofertado no quadrimestre 2019.1 especialmente para os estudantes da entrada 
2016.2, a fim de sanar defasagem no seu percurso acadêmico. O docente 
incumbido de ministrá-lo será Francisco Nunes, com horário incidindo na sexta-
feira, no período noturno; 
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O quadro abaixo resume a oferta para o próximo quadrimestre, constando dele também as respectivas ementas: 

Componente Curricular Ingresso 2016.2  
Ingresso 2017.2 

Ementa 

Monografia II (60h) ou 
Práticas em 

Humanidades II (60h) 

Obrigatório do Bloco 
Temático Teórico 

Metodológico. 

 
Será ofertada em 

quadrimestre posterior. 

Consolidação de competência investigativa e científica 
pelo desenvolvimento de prática de pesquisa básica, 
através de: projeto, produto, proposta de intervenção 
ou similar, para aplicar conhecimentos relacionados à 
problemas e questões do campo das humanidades, 
privilegiando, preferencialmente, alguma das Áreas de 
Concentração/ Desenvolvimento da pesquisa. Estrutura 
da monografia. Redação da monografia. Apresentação 
da monografia. 

Metodologias em 
Humanidades (60h) 

Já foi ofertada; quem 
não cumpriu o crédito 
deve solicitar inscrição. 

Obrigatório do Bloco 
Temático Teórico 

Metodológico. 

Bases teórico-metodológicas das pesquisas em 
Humanidades. A Possibilidade de Explicação das Ações 
Humanas. Abordagens quantitativa e qualitativa. 
Construção de problemas de pesquisa e técnicas de 
metodologia. Pesquisa e intervenção social. Teorias e 
correntes explicativas nas Humanidades. 

O Fenômeno Urbano na 
Investigação Sócio-
antropológica (60h) 

Obrigatório para a AC-
GPC; optativo da grande 
área para as demais AC 
ou percusros acadêmicos. 

 
Obrigatório para a AC-
GPC; optativo da 
grande área para as 
demais AC ou percusros 
acadêmicos. 

A cidade como objeto de investigação pelas Ciências 
Sociais; redes, grupos e sociabilidades na cidade; 
desterritorialização e territórios na cidade; etnografias 
na e da cidade. 

Ciência Política (60h) 

Obrigatório para a AC 
CPS; optativo da grande 
área para as demais AC 
ou percusros acadêmicos. 

Obrigatório para a AC 
CPS; optativo da grande 
área para as demais AC 
ou percusros. 

Estados, direitos modernos e cidadanias, formas de 
organizações políticas e jurídicas, de aquisição e exercício 
do poder - evolução dos Estados e das representações 
políticas. 
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Componente Curricular Ingresso 2016.2  
Ingresso 2017.2 

Ementa 

Território, Políticas 
Públicas e Participação 

Social (60h) 

Obrigatório para a AC 
ESPC; optativo da 

grande área para as 
demais AC ou percusros 

acadêmicos. 

 
 
 

Obrigatório para a AC 
ESPC; optativo da 

grande área para as 
demais AC ou percusros 

acadêmicos. 

Declinações do conceito de território e abordagem 
territorial. Elementos de definição das políticas públicas: 
racionalidades, sujeitos e poderes; visão estadocêntrica 
ou sociocêntrica. Emergência das instâncias 
participativas no planejamento, políticas públicas, 
gestão do território. Princípios, conceitos, paradoxos e 
desafios. 
 

Bases Históricas e 
Epistemológicas das 

Psicologias (60h) 

Optativo de Grande 
Área para o BIH 

(recomendado aos 
pleiteantes ao curso de 
2º ciclo em psicologia) 

 

Optativo de Grande 
Área para o BIH 

(recomendado aos 
pleiteantes ao curso de 
2º ciclo em psicologia) 

Bases históricas e epistemológicas da Psicologia – 
Sistemas filosóficos e suas conexões com o surgimento do 
saber psicológico. História da psicologia como ciência e 
profissão no Brasil; transformações: novas formas do 
saber psicológico e práticas emergentes e inovadoras. 

 História cultural e 
história social (60h) 

Optativo de Grande 
Área para o BIH 

(recomendado aos 
pleiteantes ao curso de 

2º ciclo em história) 

 
Optativo de Grande 

Área para o BIH 
(recomendado aos 

pleiteantes ao curso de 
2º ciclo em história) 

Temas e objetos relacionados com a História Cultural e 
a História Social e a visão do historiador em relação às 
fontes, métodos, historiografia e construção do 
conhecimento. 
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Componente Curricular Ingresso 2016.2  
Ingresso 2017.2 

Ementa 

Antropologia do Direito 
– 60h (equivalência com 

Antropologia Jurídica) 

Indicado para 
pleiteantes a vagas no 2º 
ciclo em direito/ optativo 

da Grande Área das 
Humanidades para os 
demais estudantes do 

BIH 

Indicado para 
pleiteantes a vagas no 
2º ciclo em direito/ 
optativo da Grande 
Área das Humanidades 
para os demais 
estudantes do BIH 

Direito e sociedades primitivas. Direito e modelos 
conceituais de comunidade e sociedade. Direito e 
populações diferenciadas, minorias étnicas e direitos 
humanos na sociedade brasileira. 

História do Direito (60h) 

Indicado para 
pleiteantes a vagas no 2º 
ciclo em direito/ optativo 

da Grande Área das 
Humanidades para os 
demais estudantes do 

BIH 

Indicado para 
pleiteantes a vagas no 
2º ciclo em direito/ 
optativo da Grande 
Área das Humanidades 
para os demais 
estudantes do BIH 

A História e o Direito: interdisciplinaridades. A Pré-
História do Direito. Direito e as Civilizações Antigas. 
Egípcios, Babilônicos, Hebreus, Islâmicos, Persas e 
Hindus. Importância do período Helênico. Direito 
Romano. Idade Média. O Estado Moderno. O direito no 
Século XX. As Grandes Guerras. História do Direito no 
Brasil. 

Campo das 
Humanidades: saberes e 

práticas 

Obrigatório da 
Formação Geral (Bloco 
Temático Vocacional) 

 
 

Obrigatório da 
Formação Geral (Bloco 
Temático Vocacional) 

 
Problematização de conceitos: humano/ não humano; 
tempo; espaço. Exploração de novos conceitos. Como 
fazer pesquisa em humanidades. Como (com)viver com 
a diferença. A construção das Humanidades enquanto 
campo interdisciplinar de ensino e pesquisa. 
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Abaixo, registram-se as tabelas com os horários da oferta 2019.1: 

Oferta 2019.1 BI-Humanidades (CC obrigatórios: eixo teórico metodológico e de áreas de concentração) 

Turno/ 
turma/dia 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Vespertino 
(2017.2)  

  O Fenômeno 
Urbano na 
Investigação 
Socioantropológica 
(60h): Herbert 
Toledo 

 Ciência Política 
(60h): André Rego 

Território, Políticas 
Públicas e 
Participação (60h): 
André Rego 

Metodologias em 
Humanidades 
(60h): Gílson 
Brandão 

Noturno 
(2017.2) 

  Ciência Política 
(60h): Dirceu 
Benincá  

 O Fenômeno 
Urbano na 
Investigação 
Socioantropológica 
(60h): Herbert 
Toledo 

Território, Políticas 
Públicas e 
Participação (60h): 
Leandro Gaffo 

Metodologias em 
Humanidades 
(60h): Gílson 
Brandão 

Noturno 
(2016.2) 

Monografia II (60h): 
Ivana Gamerman 

Ciência Política 
(60h): Dirceu 
Benincá  

O Fenômeno Urbano 
na Investigação 
Socioantropológica 
(60h): Herbert 
Toledo 

Território, Políticas 
Públicas e 
Participação (60h): 
Leandro Gaffo  

Práticas em 
Humanidades II 
(60h): Ivana 
Gamerman 
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Oferta 2019.1 BI-Humanidades (CC optativos da grande área e um obrigatório da Formação Geral) 

Turno/ 
turma/dia 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Vespertino 
(2017.2)  

      Bases Históricas e 
Epistemológicas das 
Psicologias (60h): Milena 
Dórea 

Noturno 
(2016.2 e 
2017.2) 

 Antropologia do 
Direito (60h): 
Herbert Toledo  
 

 
História Cultural e 
História social (60h): 
Francisco Nunes  
 
 

 Bases Históricas e 
Epistemológicas das 
Psicologias (60h): 
Alexandre Peixoto 

Campo das 
Humanidades: saberes e 
práticas (60h): Francisco 
Nunes 

 
História do Direito 
(60h): André Rego 

 

Atenciosamente 

André de Almeida Rego 

Coordenador do Colegiado do BI-Humanidades  

Campus Paulo Freire 


