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QUADRO DE DISCIPLINAS DO DEPARTAMENTO DE 
CIÊNCIAS HUMANAS 

 

DISCIPLINAS NÃO MAIS OFERECIDAS EM CURSOS  
 
  
CÓD. DISICPLINAS CH CR PRÉ-REQ CURSO EM 

QUE É 
OFERECIDA 

RESOLUÇÃO TURMA 

70-101 Metodologia da Pesquisa 
- A 

30 2  FAR BC, FAR 
CI, HIS 

134/CUN/98 Não mais 
oferecida 

70-102 Introdução à Sociologia 60 4  FAR BC, FAR 
CI 

134/CUN/99 Não mais 
oferecida 

70-103 Didática 60 4  FAR BC, FAR 
CI 

134/CUN/98 Não mais 
oferecida 

70-105 Psicologia Social 60 4  PSI 022/DCH/98 Não mais 
oferecida 

70-106 Psicologia da 
Aprendizagem (Abrir este 
código, pois p/ esta 
disciplina o código é 70-
224 

60 4  PSI, HIS 022/DCH/98 Não mais 
oferecida 

70-107 Pesquisa em Psicologia I 60 4  PSI 022/DCH/98 Não mais 
oferecida 

70-108 Pesquisa em Psicologia II 90 6 70-107 PSI 022/DCH/98 Não mais 
oferecida 

70-110 História da Arte e Cultura 
Missioneira 

60 4  ADT 176/CUN/99 Não mais 
oferecida 

70-111 Sociologia do Turismo 60 4  ADT 176/CUN/99 Não mais 
oferecida 

70-112 Turismo e Meio 
Ambiente 

60 4  GEO 176/CUN/99 Não mais 
oferecida 

70-113 Lazer e Recreação no 
Turismo 

60 4  ADT 176/CUN/99 Não mais 
oferecida 

70-115 Introdução à Filosofia 90 6  FIL L, FIL B 201/CUN/99 Não mais 
oferecida 

70-116 Lógica I 60 4  FIL L, FIL B 201/CUN/99 Não mais 
oferecida 

70-117 Ética I 90 6  FIL L, FIL B 201/CUN/99 Não mais 
oferecida 

70-118 Ética II 90 6 70-117 FIL L, FIL B 201/CUN/99 Não mais 
oferecida 

70-119 Filosofia Social e Política 30 2  HIS  Não mais 
oferecida 

70-122 
 

História da Filosofia 
Moderna I e Análise de 
Textos A 

60 4 70-120/70-121 FIL L, FIL B 201/CUN/99 Não mais 
oferecida 

70-123 História da Filosofia 
Moderna II e Análise de 
Textos 

90 6 70-120/70-121, 70-
122 

FIL L, FIL B 201/CUN/99 Não mais 
oferecida 

70-127 Estética I 90 6  FIL L, FIL B 201/CUN/99 Não mais 
oferecida 

70-129 Antropologia Filosófica 90 6  FIL L, FIL B 201/CUN/99 Não mais 
oferecida 

70-132 Filosofia da Linguagem I 60 4  FIL L, FIL B 201/CUN/99 Não mais 
oferecida 

70-133 Filosofia da Ciência 90 6  FIL L, FIL B 201/CUN/99 Não mais 
oferecida 



 

  

70-135 Filosofia da Natureza 90 6  FIL L, FIL B 201/CUN/99 Não mais 
oferecida 

70-136 Filosofia da Religião I 60 4  FIL L, FIL B 201/CUN/99 Não mais 
oferecida 

70-137 Filosofia da Religião II 60 4  FIL L, FIL B 201/CUN/99 Não mais 
oferecida 

70-139 Filosofia da Cultura 60 4  FIL L, FIL B 201/CUN/99 Não mais 
oferecida 

70-141 Monografia 90 6 70-117 FIL L, FIL B 201/CUN/99 Não mais 
oferecida 

70-142 Trabalho de Graduação 120 8 72-271/70-141 FIL L 201/CUN/99 Não mais 
oferecida 

70-144 Prática de Ensino II - 
Estágio Supervisionado 

120 8 72-115/70-143 FIL L 201/CUN/99 Não mais 
oferecida 

70-145 História da Filosofia na 
América Latina 

60 4  FIL L 201/CUN/99 Não mais 
oferecida 

70-146 Tópicos Especiais de 
Filosofia Social e Política 

60 4  FIL L, FIL B 201/CUN/99 Não mais 
oferecida 

70-149 Filosofia do Direito - A 60 4  FIL L, FIL B 201/CUN/99 Não mais 
oferecida 

70-150 Geografia Econômica 60 4  FIL L, FIL B 201/CUN/99 Não mais 
oferecida 

70-151 Lógica II 60 4  FIL L, FIL B 201/CUN/99 Não mais 
oferecida 

70-152 Estética II 60 4  FIL L, FIL B 201/CUN/99 Não mais 
oferecida 

70-153 Filosofia da Linguagem II 60 4  FIL L, FIL B 201/CUN/99 Não mais 
oferecida 

70-154 Psicologia da Educação 30 2  PFP 201/CUN/99 Não mais 
oferecida 

70-157 Estrutura e 
Funcionamento da 
Educação Básica III 

30 2  PFP 201/CUN/99 Não mais 
oferecida 

70-158 Instrumentação para o 
Ensino Específico 

60 4  PFP 201/CUN/99 Não mais 
oferecida 

70-159 Prática de Ensino I 120 8  PFP 201/CUN/99 Não mais 
oferecida 

70-160 Prática de Ensino II 180 12  PFP 201/CUN/99 Não mais 
oferecida 

70-161 Prática de Ensino I - A 45 3  FIL L, 
GEO,HIS, 
PED 

007/CAEN/99 Não mais 
oferecida 

70-162 Prática de Ensino I – B 45 3  FIL L, 
GEO,HIS, 
PED 

007/CAEN/99 Não mais 
oferecida 

70-163 Prática de Ensino I – C 45 3  FIL L, 
GEO,HIS, 
PED 

007/CAEN/99 Não mais 
oferecida 

70-164 Prática de Ensino I – D 45 3  FIL L, 
GEO,HIS, 
PED 

007/CAEN/99 Não mais 
oferecida 

70-165 Prática de Ensino II A: 
Geografia Fundamental 

60 4 72-377/72-115   
72-105/72-106   
13-454/13-455   
73-456/73-457   
73-141/73-142   
73-460/73-461   
73-118/33-462 

GEO 007/CAEN/99 Não mais 
oferecida 

70-166 Prática de Ensino II B: 
Geografia Médio 

60 4 72-377/72-115   
72-105/72-106   
13-454/13-455   
73-456/73-457  73-

GEO 007/CAEN/99 Não mais 
oferecida 



 

  

141/73-142   73-
460/73-561   73-
118/33-462 

70-167 Prática de Ensino II A: 
Matérias Pedagógicas – 
Ensino Médio 

60 4 720 h/a de 
Fundamentos de 
Educação 

PED 007/CAEN/99 Não mais 
oferecida 

70-168 Prática de Ensino II B: 
Séries Inicias – Ensino 
Fundamental 

60 4 480 h/a de 
Metodologia das 
séries Iniciais 

PED 007/CAEN/99 Não mais 
oferecida 

70-169 Prática de Ensino II A: 
História (Fundamental) 

60 4 72-105/72-106 
72-377/72-115     
73-182/73-183   
73-185/73-186   
73-187/73-464   
73-465/73-466   
73-467/73-468 
70-172 

HIS 007/CAEN/99 Não mais 
oferecida 

70-170 Prática de Ensino II B: 
História (Médio) 

60 4 72-377/72-115   
72-105/72-106   
73-182/73-183   
73-185/73-186   
73-187/73-464   
73-465/73-466   
73-467/73-468 

HIS 007/CAEN/99 Não mais 
oferecida 

70-172 Psicologia da 
Aprendizagem – A 

60 4  QUI L 232/CUN/00 Não mais 
oferecida 

70-175 Geografia Rural / Urbana 60 4  GEO 394/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-177 Sensoriamento Remoto 60 4  GEO 031/CAEn/2004 Não mais 
oferecida 

70-179 Turismo: ambiente e 
patrimônio cultural da 
Região 

60 4  GEO 394/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-180 Turismo: conceito e 
organização 

60 4  GEO 394/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-181 Planejamento do Turismo 60 4  GEO 394/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-182 Turismo e 
Desenvolvimento e 
Integração Regional 

60 4  GEO 394/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-188 Introdução à Educação 30 2  GEO 394/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-189 Desenvolvimento 
Psicológico em Ensino 

60 4  GEO 394/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-190 Organização Educacional 
Brasileira 

60 4  GEO, HIS 394/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-191 Prática de Ensino I-A 60 4 72-271/33-462/72-
115 

GEO 394/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-192 Prática de Ensino II – A 
(Estágio Fundamental) 

90 6 70-191 GEO 394/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-193 Prática de Ensino I–B 
(Projeto Ensino Médio) 

60 4 70-192 GEO 394/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-194 Prática de Ensino II–B 
(Estágio no Ensino 
Médio) 

90 6 70-194 GEO 394/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-196 Ensino da História e 
Novas Tecnologias 

60 4  HIS 378/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-197 História Oral 60 4  HIS 378/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-198 Tópicos Especiais em 
Micro-História do RS 

60 4  HIS 378/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-199 Tópicos Especiais em 60 4  HIS 378/CUN/01 Não mais 



 

  

História e Ensino oferecida 

70-200 Historiografia Brasileira 60 4  HIS 378/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-201 Introdução ao Estudo da 
História 

60 4  HIS 378/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-202 Psicologia da 
Aprendizagem I 

60 4    Não mais 
oferecida 

70-212 Metodologia Cientifica 60 4  PED-AI, PED-
EI 

386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-213 Iniciação à Pesquisa 
Educacional 

30 2 70-212 PED-AI, PED-
EI 

386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-214 FTM do Jogo em 
Educação 

60 4  PED-AI 386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-217 Didática: Tendências 
Pedagógicas 

60 4  PED-AI, PED-
EI, EDF 

386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-220 Ação Pedagógica em 
Instituições e Sistemas 
dos Anos Iniciais 

30 2  PED A.I 386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-225 Ação Pedagógica nos 
Anos Iniciais 

60 4  PED-AI 386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-226 FTM de Historia e 
Geografia I 

60 4  PED-AI 386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-227 FTM de Historia e 
Geografia II 

60 4  PED-AI 386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-228 FTM de Leitura e Escrita 
I 

60 4  PED-AI 386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-229 FTM de Leitura e Escrita 
II 

60 4  PED-AI 386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-230 Política Educacional e 
Organização da Educação 
Brasileira I 

30 2  Esquema I 690/CUN/2004 Não mais 
oferecida 

70-235 FTM de Arte e Educação 
I 

60 4  PED E.I. 386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-236 FTM de Arte e Educação 
II 

60 4  PED E.I 386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-237 FTM do Jogo na 
Educação Infantil I 

60 4  PED-EI 386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-238 FTM do Jogo na 
Educação Infantil II 

60 4  PED EI 386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-240 Campo Profissional I 30 2  PED-AI 386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-241 Campo Profissional II 30 2 70-240 PED-AI 386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-242 Campo Profissional III 30 2 70-241 PED-AI 386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-243 Campo Profissional IV 30 2 70-242 PED-AI 386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-244 Campo Profissional V 30 2 70-243 PED-AI 386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-245 Campo Profissional VI 30 2 70-244 PED-AI 386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-246 Campo Profissional VII 60 4 70-245 PED-AI 386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-247 Campo Profissional VIII 60 4 70-246 PED-AI 386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-248 Monografia de Conclusão 
do Curso I 

60 4  PED-AI, PED-
EI 

386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-249 Monografia de Conclusão 
do Curso II 

60 4 70-248 PED-AI, PED- 
EI 

386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-263 Ação Pedagógica em 
Instituições e Sistemas de 

30 2  PED-EI 386/CUN/01 Não mais 
oferecida 



 

  

Educação Infantil 

70-265 Ação Pedagógica em 
Educação Infantil de 0 a 3 
anos 

60 4  PED-EI 386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-267 Ação Pedagógica em 
Educação Infantil de 4 a 6 
anos 

60 4  PED-EI 386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-268 FTM de Historia e 
Geografia A 

60 4  PED-EI 386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-269 FTM de Leitura e Escrita 60 4  PED-EI 386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-277 Campo Profissional A 30 2  PED-EI 386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-278 Campo Profissional B 30 2 70-277 PED-EI 386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-279 Campo Profissional C 30 2 70-278 PED-EI 386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-280 Campo Profissional D 30 2 70-279 PED-EI 386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-281 Campo Profissional E 30 2 70-280 PED-EI 386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-282 Campo Profissional F 30 2 70-281 PED-EI 386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-283 Campo Profissional G 60 4 70-282 PED-EI 386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-284 Campo Profissional H 60 4 70-283 PED-EI 386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-339 Sociologia Aplicada 60 4    Não mais 
oferecida 

70-355 Educação e Estudos 
Culturais 

30 2  PED-AI, PED-
EI 

386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-356 Educação à Distância 30 2  PED-AI, PED-
EI 

386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-357 A informática como 
instrumento pedagógico 

30 2  PED-AI, PED-
EI 

386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-358 Leituras em Paulo Freire 30 2  PED-AI, PED-
EI 

386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-359 Metodologia da Educação 
de Jovens e Adultos 

30 2  PED-AI, PED-
EI 

386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-361 Filosofia para Crianças 30 2  PED-AI, PED-
EI 

386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-362 Avaliação 30 2  PED-AI, PED-
EI 

386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-363 Ética e Educação 30 2  PED-AI, PED-
EI 

386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-365 Fundamentos de Cultura 
Religiosa 

30 2  PED-AI, PED-
EI 

386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-366 Educação e Trabalho 30 2  PED-AI, PED-
EI 

386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-367 Educação e Movimentos 
Sociais 

30 2  PED-AI, PED-
EI 

386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-369 Tópicos Específicos em 
Educação 

30 2  PED-AI, PED-
EI 

386/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-371 Desenvolvimento 
Humano e Aprendizagem 

45 3    Não mais 
oferecida 

70-372 Introdução à História da 
Economia 

60 4  HIS 378/CUN/01 Não mais 
oferecida 

70-440 Psicologia Aplicada ao 
Turismo 

30 2  ADT  Não mais 
oferecida 

70-442 Campo Profissional PED 
AI-I 

30 2  PED-AI  Não mais 
oferecida 



 

  

70-443 Campo Profissional PED 
AI-II 

30 2  PED-AI  Não mais 
oferecida 

70-444 Campo Profissional PED 
AI-III 

30 2  PED-AI  Não mais 
oferecida 

70-445 Campo Profissional PED 
AI-IV 

30 2  PED-AI  Não mais 
oferecida 

70-446 Campo Profissional PED 
AI-V 

30 2 70-445 PED-AI  Não mais 
oferecida 

70-447 Campo Profissional PED 
AI-VI 

30 2 70-446 PED-AI  Não mais 
oferecida 

70-448 Campo Profissional PED 
AI-VII 

30 2 70-447 PED-AI  Não mais 
oferecida 

70-449 Campo Profissional PED 
AI-VIII 

30 2 70-457/70-448 PED-AI  Não mais 
oferecida 

70-451 Pesquisa Educacional I 60 4  PED-AI e 
PED-EI 

 Não mais 
oferecida 

70-452 Pesquisa Educacional II 60 4 70-451 PED-AI e 
PED-EI 

 Não mais 
oferecida 

70-453 História da Educação 30 2  PED-AI e 
PED-EI 

 Não mais 
oferecida 

70-458 
 

Ação Pedagógica I – 
Estágio Supervisionado 
em Gestão Educacional 

135 
 

9 PED-AI – 70-446 
PED-EI - 70-469 

PED-AI e 
PED-EI 
 

 
 

Não mais 
oferecida 

70-459 
 

Ação Pedagógica II - 
Estágio Supervisionado 
nas Matérias Pedagógicas 

135 
 

9 PED-AI – 70-447 
PED-EI – 70-670 

PED-AI e 
PED-EI 
 

 
 

Não mais 
oferecida 

70-462 Ação Pedagógica III – AI 
– Estágio Supervisionado 
nos Anos Iniciais 

135 9  PED-AI  Não mais 
oferecida 

70-463 Ação Pedagógica III EI  
(0 a 3 anos) - Estágio 
Supervisionado na 
Educação Infantil 

75 5  PED-EI  Não mais 
oferecida 

70-464 Ação Pedagógica IV EI  
(4 a 6 anos) - Estágio 
Supervisionado na 
Educação Infantil 

75 5  PED-EI  Não mais 
oferecida 

70-465 Campo Profissional PED 
EI-I 

30 2  PED-EI  Não mais 
oferecida 

70-466 Campo Profissional PED 
EI-II 

30 2  PED-EI  Não mais 
oferecida 

70-467 Campo Profissional PED 
EI-III 

30 2  PED-EI  Não mais 
oferecida 

70-468 Campo Profissional PED 
EI-IV 

30 2  PED-EI  Não mais 
oferecida 

70-469 Campo Profissional PED 
EI-V 

30 2  PED-EI  Não mais 
oferecida 

70-470 Campo Profissional PED 
EI-VI 

30 2  PED-EI  Não mais 
oferecida 

70-471 Campo Profissional PED 
EI-VII 

30 2  PED-EI  Não mais 
oferecida 

70-472 Campo Profissional PED 
EI-VIII 

30 2  PED-EI  Não mais 
oferecida 

70-476 Métodos e Técnicas de 
Pesquisa 

30 2  HIS  Não mais 
oferecida 

70-485 Pratica de Ensino HIS-V 30 2  HIS  Não mais 
oferecida 

70-486 Pratica de Ensino HIS-VI 60 4  HIS  Não mais 
oferecida 

70-487 Pratica de Ensino HIS-
VII 

30 2  HIS  Não mais 
oferecida 

70-488 Pratica de Ensino HIS- 30 2  HIS  Não mais 



 

  

VIII oferecida 

70-505 Práticas de Ensino GEO-
II 

30 2  GEO  Não mais 
oferecida 

70-506 Práticas de Ensino GEO-
III 

30 2  GEO  Não mais 
oferecida 

70-507 Práticas de Ensino GEO-
IV 

30 2  GEO  Não mais 
oferecida 

70-509 Práticas de Ensino GEO-
VI 

60 4  GEO  Não mais 
oferecida 

70-510 Práticas de Ensino GEO-
VII 

90 6  GEO  Não mais 
oferecida 

70-511 Práticas de Ensino GEO-
VIII 

90 6  GEO  Não mais 
oferecida 

70-512 Estágio Supervisionado 
GEO-I 

90 6  GEO  Não mais 
oferecida 

70-513 Estágio Supervisionado 
GEO-II 

90 6  GEO  Não mais 
oferecida 

70-514 Estágio Supervisionado 
GEO-III 

90 6  GEO  Não mais 
oferecida 

70-515 Estágio Supervisionado 
GEO-IV 

120 8  GEO  Não mais 
oferecida 

70-518 Práticas de Ensino FIL L-
I 

60 4  FIL L  Não mais 
oferecida 

70-519 Práticas de Ensino FIL L-
II 

45 3  FIL L  Não mais 
oferecida 

70-520 Práticas de Ensino FIL L-
III 

60 4  FIL L  Não mais 
oferecida 

70-521 Práticas de Ensino FIL L-
IV 

45 3  FIL L  Não mais 
oferecida 

70-526 Fundamentos Históricos 
da Educação 

30 2  PED AI e EI  Não mais 
oferecida 

70-527 Psicologia da 
Aprendizagem B 

30 2  LPE/ LPI  Não mais 
oferecida 

70-528 Legislação da Educação 
Brasileira 

30 2  LPE/ LPI  Não mais 
oferecida 

70-529 Introdução à Metodologia 
da Pesquisa 

45 3  MAT  Não mais 
oferecida 

70-530 Fundamentos Sócio-
Filosóficos da Educação 

60 4  MAT  Não mais 
oferecida 

70-531 Sensoriamento Remoto I 30 2  GEO  Não mais 
oferecida 

70-532 Planejamento Regional e 
Desenvolvimento 
Sustentável I 

30 2  GEO  Não mais 
oferecida 

70-537 Geografia dos Espaços 
Turísticos da Região Sul I 

30 2  GEO  Não mais 
oferecida 

70-538 Turismo: Ambiente e 
Patrimônio Cultural da 
Região I 

30 2  GEO  Não mais 
oferecida 

70-539 Turismo: Conceito e 
Organização I 

30 2  GEO  Não mais 
oferecida 

70-540 Planejamento do Turismo 
I 

30 2  GEO  Não mais 
oferecida 

70-541 Geografia do Turismo I 30 2  GEO  Não mais 
oferecida 

70-542 Turismo e Meio 
Ambiente I 

30 2  GEO  Não mais 
oferecida 

70-543 Turismo, 
Desenvolvimento e 
Integração I 

30 2  GEO  Não mais 
oferecida 

70-544 História Econômico- 30 2  GEO  Não mais 



 

  

político e Sociedade no 
Brasil I 

oferecida 

70-545 História do Brasil I 30 2  GEO  Não mais 
oferecida 

70-546 História da América I 30 2  GEO  Não mais 
oferecida 

70-547 História Contemporânea I 30 2  GEO  Não mais 
oferecida 

70-548 Geo-História do Rio 
Grande do Sul I 

30 2  GEO  Não mais 
oferecida 

70-549 Geo-Política I 30 2  GEO  Não mais 
oferecida 

70-550 Geografia do Rio Grande 
do Sul I 

30 2  GEO  Não mais 
oferecida 

70-551 Sociologia do Trabalho I 30 2  GEO  Não mais 
oferecida 

70-553 Trabalho de Graduação 
em Geografia A 

90 6  GEO  Não mais 
oferecida 

70-584 FTM de Arte e Educação 60 4  PED AI  Não mais 
oferecida 

70-585 Estágio Supervisionado 
HIS I-A 

75 5  HIS  Não mais 
oferecida 

70-586 Estágio Supervisionado 
HIS II-A 

90 6  HIS  Não mais 
oferecida 

70-587 Estágio Supervisionado 
HIS III-A 

120 8  HIS  Não mais 
oferecida 

70-588 Estágio Supervisionado 
HIS IV-A 

120 8  HIS  Não mais 
oferecida 

70-655 Cartografia Ambiental 60 04  CBO B 2006 Não mais 
oferecida 

70-660 Diferenças Culturais, 
Usos e Costumes dos 
Povos 

30 02  ADM 2007 Não mais 
oferecida 

72-101 Psicologia Geral 60 4  PED, PSE, 
PAE, POE, 
PSI, SER 

121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-102 Psicologia da Educação I 60 4  PED, PSE, 
POE., LPO, 
PAE 

121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-103 Psicologia da Educação II 60 4  PED, PSE, 
POE, LPO, 
PAE 

121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-104 Psicologia da Educação 
III 

60 4  PED, PSE, 
POE, LPO, 
PAE 

121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-105 Psicologia da Educação 
IV 

60 4  CBO, GEO, 
HIS, LPO, 
MAT, LPE 

121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-106 Psicologia da Educação V 60 4  CBO, GEO, 
HIS, LPO, 
MAT, LPE,FIL 
L 

121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-107 Psicologia da Educação 60 4  CBO, GEO, 
HIS, LPO, 
MAT, LPE, 
LPI 

121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-109 Psicologia Aplicada À 
Administração 

60 4  ADM, ADC, 
ADA, ADT 

121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-111 Psicomotricidade e 
Problemas de 
Aprendizagem 

60 4  POE, PSE 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-116 Didática II 60 4  PED, POE, 121/CUN/98 Não mais 



 

  

PSE, LPO, 
PAE 

oferecida 

72-117 Didática III 60 4  PED, POE, 
PSE, LPO, 
PAE 

121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-120 Bases Teóricas da 
Alfabetização 

60 4  PED 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-125 Estrutura e 
Funcionamento de Ensino 
de 1º Grau. 

60 4  GEO, HIS, 
POE, PSE, 
LPO, PAE 

121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-126 Estrutura e 
Funcionamento de Ensino 
de 2º. Grau. 

60 4  GEO, HIS, 
PED, POE, 
PSE, LPO, 
PAE 

121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-127 Estrutura e 
Funcionamento de Ensino 
de 1º e 2º Graus. 

60 4  MAT, LPI, 
CBO, LPO, 
HIS, GEO 

121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-128 Legislação Básica 60 4  PED, POE, 
PSE, PAE 

121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-141 História da Educação I 60 4  PED,POE, 
PSE, PAE, FIL 
L 

121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-142 História da Educação II 60 4  PED, POE, 
PAE, PSE 

121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-143 História da Educação 
Brasileira 

60 4  PED, HIS, 
POE, PAE, 
PSE 

121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-151 Métodos e Processos de 
Alfabetização 

60 4  PED 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-152 Metodologia do Ensino 
de 2º Grau 

60 4  PED, POE, 
PAE, PSE 

121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-153 Princípios e Métodos de 
Orientação Para Séries 
Iniciais 

30 2  PED 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-154 
 

Prática de Ensino de 1º 
Grau e Estágio 
Supervisionado. 

120 8 Cursar 480 h/a (32 
créd.) das 
disciplinas de 
metodologia e 
conteúdos básicos 
de ensino de 1º 
Grau 

PED 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-155 Prática de Ensino de 2º 
Grau e Estágio 
Supervisionado. 

120 8 Cursar 720 h/a (48 
c) das disciplinas 
de Fundamentos da 
Educação, 
Didática, Estrutura 
e Funcionamento 
do Ensino de 1º e 
2º Graus 

PED, POE, 
PAE, PSE 

121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-156 Currículos e Programas I 60 4  PED, POE, 
PAE, PSE 

121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-161 Orientação Educacional e 
Ocupacional I 

60 4  POE 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-162 Orientação Educacional e 
Ocupacional II 

60 4  POE 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-186 Metodologia Ensino e 
Conteúdos Básicos de 
Educação Física e 
Recreação 

60 4  PED 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-211 Filosofia da Educação I 60 4  PED, POE, 
PAE, PSE, FIL 
L 

121/CUN/98 Não mais 
oferecida 



 

  

72-212 Filosofia da Educação II 60 4  PED, POE, 
PAE, PSE 

121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-213 Sociologia da Educação I 60 4  GEO, HIS, 
PED, POE, 
PAE, PSE 

121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-214 Sociologia da  Educação 
II 

60 4  PED, POE, 
PAE, PSE 

121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-215 Seminários das 
Metodologias Específicas 
de 1º e 2º Graus 

60 4  PED, PAE 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-252 Administração em 
Escolas de 1º Grau A 

60 4  PAE 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-261 Planejamento 
Educacional 

60 4  POE, PAE, 
PSE 

121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-283 Legislação do Ensino I 60 4  PAE 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-284 Legislação de Ensino II 60 4  PAE 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-285 Currículos e Programas II 60 4  PSE 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-291 Estatística Aplicada à 
Educação I 

60 4  POE, PSE, 
PAE 

121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-292 Estatística Aplicada à 
Educação II 

60 4  PAE 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-294 Metodologia do Ensino 
de 1º.Grau. 

60 4  PAE, POE, 
PSE 

121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-301 Princípios e Métodos de 
Administração Escolar I. 

60 4  PAE 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-302 Princípios e Métodos de 
Administração Escolar II. 

60 4  PAE 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-303 Princípios e Métodos de 
Administração Escolar 
III. 

60 4  PAE 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-304 Princípios e Métodos de 
Supervisão Escolar I. 

60 4  PSE 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-305 Princípios e Métodos de 
Supervisão Escolar II. 

60 4  PSE 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-307 Princípios e Métodos de 
Orientação Educacional I. 

60 4  POE 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-308 Princípios e Métodos de 
Orientação Educacional 
II. 

60 4  POE 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-312 Administração Em Escola 
de 1º.Grau – A 

60 4  PAE 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-313 Supervisão Em Escolas 
de 1º.Grau. 

60 4  PSE 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-314 Supervisão Em Escolas 
de 2º.Grau. 

60 4  PSE 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-315 Orientação Em Escolas de 
1º.Grau. 

60 4  POE 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-316 Orientação Em Escolas de 
2º.Grau. 

60 4  POE 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-321 Avaliação 60 4  POE, PAE, 
PSE 

121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-341 Prática de Ensino com 
Estágio Supervisionado 
em Supervisão Escolar. 

120 8 72-304/72-305 PSE 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-342 Prática de Ensino com 
Estágio Supervisionado 
em Administração 
Escolar. 

120 8 72-301/72-302   
72-303 

PAE 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-343 Prática de Ensino com 120 8 72-307/72-308 POE 121/CUN/98 Não mais 



 

  

Estágio Supervisionado 
em Orientação 
Educacional. 

oferecida 

72-344 Psicometria I. 60 4  PSI 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-345 Psicometria II. 60 4 72-344 PSI 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-346 Psicometria III 60 4 72-345 PSI 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-347 Psicologia da 
Personalidade I 

60 4  PSI 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-348 Psicologia da 
Personalidade II. 

60 4 72-347 PSI 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-350 Problemas de 
Aprendizagem. 

60 4 70-106 PSI 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-351 Aconselhamento 
Psicopedagógico. 

60 4  POE 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-353 Psicologia Escolar 60 4 74-221/70-106 PSI 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-354 Psicologia Aplicada à 
Administração I 

60 4  ADM 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-355 Psicologia Aplicada à 
Administração II 

60 4  ADM 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-356 Didática e Metodologia 
Aplicada ao Ensino de 2º 
Grau 

150 10 72-354 PFP 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-357 Prática de Ensino de 2º 
Grau e Estágio 
Supervisionado 

300 20 - PFP 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-358 Psicologia da Educação e 
da Aprendizagem 

90 6 - PFP 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-359 Estrutura e 
Funcionamento de Ensino 
de 1º e 2º Graus 

90 6 - PFP 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-360 Prática em Supervisão 
Escolar de 1º Grau – 
Estágio Supervisionado 

150 10 - Curso de 
Supervisão 
Escolar de 1º e 
2º Graus – 
Complementaç
ão de Estudos 

121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-361 Prática em Supervisão 
Escolar de 2º Grau – 
Estágio Supervisionado 

150 10 - Curso de 
Supervisão 
Escolar de 1º e 
2º Graus – 
Complementaç
ão de Estudos 

121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-363 Estrutura e 
Funcionamento da 
Educação Básica I 

60 4 - PED 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-364 Estrutura e 
Funcionamento da 
Educação Básica II 

60 4 - PED 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-366 Prática de Ensino nas 
Matérias Pedagógicas – 
Ensino Médio 

150 10 720 h/a de 
Fundamentos da 
Educação * 600 h/a 
de Fundamentos da 
Educação 

PED 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-367 Prática de Ensino nas 
Séries Iniciais – Ensino 
Fundamental 

150 10 480 h/a de Met das 
Séries Iniciais 
400 h/a de Met das 
Séries Iniciais 

PED 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-368 Metodologia do Ensino 
Médio 

60 4 - PED, PFP 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 



 

  

72-375 Pesquisa em Educação I 30 2 - PED 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-376 Pesquisa em Educação II 30 2 - PED 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

72-377 Estrutura e 
Funcionamento da 
Educação Básica I e II 

60 4  QUI L 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-104 Elementos de Cartografia 
e Demografia 

60 4 - HIS 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-119 Geografia Humana 60 4 - HIS 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-171 Trabalho de Graduação 
em História 

60 4  HIS 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-175 Metodologia de Ensino de 
História de 1º Grau 

60 4  HIS 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-176 Metodologia do Ensino 
de Pesquisa de 2º Grau 

60 4  HIS 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-177 
 

Prática de Ensino em 
História de 1º Grau 
 

60 
 

4 72-105,72-106,    
72-115,72-125,   
73-175,73-181 a 
73-188, 
73-201,73-202, 73-
205,73-206, 73-
215 

HIS 
 

121/CUN/98 
 

Não mais 
oferecida 

73-178 
 

Prática de Ensino em 
História de 2º Grau 
 

60 
 

4 72-105,72-106,    
72-115,72-126,   
73-181a73-188, 
73-176,73-201,   
73-202,73-205,   
73-211,73-215 

HIS 
 

121/CUN/98 
 

Não mais 
oferecida 

73-181 História das Sociedades 
Primitivas 

60 4  HIS 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-184 História das Sociedades 
Ibéricas 

60 4  HIS 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-188 História do Brasil Império 60 4  HIS 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-201 História da América 
Colonial 

60 4  HIS 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-202 História da América 
Contemporânea 

60 4  HIS 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-203 História da Arte 
Brasileira 

60 4  Estudos 
Sociais – HIS 
Antigo 

121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-205 História do Brasil Colônia 60 4  HIS 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-206 História do Brasil 
República 

60 4  HIS 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-212 História Regional 60 4  HIS 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-215 História das Idéias 
Políticas e Sociais 

60 4  GEO, HIS 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-216 História do Pensamento 
Econômico 

60 4  HIS 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-217 História das Doutrinas 
Morais 

60 4  HIS 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-220 História das Religiões 60 4  HIS 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-221 História das Relações 
Exteriores 

60 4  HIS 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-222 História da Ásia 60 4  HIS 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-223 História da África 60 4  HIS 121/CUN/98 Não mais 



 

  

oferecida 

73-228 Sociologia do 
Desenvolvimento 

60 4  HIS 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-229 Sociologia Aplicada à 
Administração 

60 4  ADM, ADC 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-235 Sociologia Rural e 
Urbana 

60 4  SER 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-242 Métodos e Técnicas de 
Pesquisa em História 

60 4  HIS 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-251 Política 60 4  GEO, HIS 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-255 Arqueologia 60 4  HIS 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-322 Metodologia do Ensino e 
Conteúdos Básicos de 
Estudos Sociais I 

60 4  PED 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-323 Metodologia do Ensino e 
Conteúdos Básicos de 
Estudos Sociais II 

60 4 73-322 PED 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-404 Análise Experimental do 
Comportamento 

60 4  PSI 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-405 Psicologia Comunitária I 60 4  PSI 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-406 Psicologia Comunitária II 60 4  PSI 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-407 Técnica de Entrevista I 60 4  PSI 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-408 Ética Profissional 60 4  PSI 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-409 Dinâmica de Grupo e 
Relações Humanas I 

60 4  PSI/ ENF 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-410 Psicologia Organizacional 
I 

60 4  PSI 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-411 Psicologia Institucional 60 4  PSI 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-412 Dinâmica de Grupo e 
Relações Humanas II 

60 4 73-409 PSI 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-413 Técnicas de Entrevista II 60 4  PSI 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-414 Psicologia Organizacional 
II 

60 4  PSI 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-416 Formação Social, 
Econômica e Política do 
Brasil 

60 4  SER 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-417 Sociologia Aplicada ao 
Serviço Social 

60 4  SER 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-458 Cultura Brasileira 60 4  GEO, HIS 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-463 Geografia Geral 60 4  GEO, HIS 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-470 Prática de Ensino em 
Geografia 1º Grau 

60 4 72-127,72-115,   
72-105,72-106,    
73-456,73-457,    
73-141,73-142,   
73-460,73-461,    
73-118,33-462 

GEO 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-471 Prática de Ensino em 
Geografia 2º Grau 

60 4 72-127,72-115,   
72-105,72-106,   
73-456,73-457,   
73-141,73-142,   
73-460,73-461,    
73-118,33-462 

GEO 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 



 

  

73-472 Prática de Ensino de 
História 1º Grau 

60 4 72-105,72-106,    
73-182,73-183,    
73-185,73-186,    
73-187,73-464,   
73-465,73-466,   
73-467,73-468 

HIS 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-473 Prática de Ensino em 
História 2º Grau 

60 4 72-127,72-115,   
72-105,72-106,   
73-182,73-183,   
73-185,73-186,   
73-187,73-464,   
73-465,73-466,   
73-467,73-468 

HIS 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-486 Filosofia do Serviço 
Social I 

60 4  SER 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-487 Filosofia do Serviço 
Social II 

60 4  SER 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-493 Política Social e Serviço 
Social I 

60 4  SER 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-494 Política Social e Serviço 
Social II 

60 4  SER 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-505 Desenvolvimento 
Autosustentável 

60 4  SER 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-506 Construção do 
Conhecimento 

60 4  SER 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-508 Novas Formas de 
Organização Civil 

60 4  SER 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-512 MECB História e 
Geografia I 

60 4  PED 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

73-513 MECB História e 
Geografia II 

60 4  PED 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

74-168 Paleontologia 60 4  CBO 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

74-222 Psicologia do 
Desenvolvimento III 

60 4 74-221 PSI 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

74-224 Psicofarmacologia 60 4  PSI 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

74-230 Aconselhamento 
Psicológico I 

60 4  PSI 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

74-231 Aconselhamento 
Psicológico II 

60 4 74-230 PSI 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

74-234 Psicologia do 
Excepcional 

60 4  PSI 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

74-235 Técnicas Projetivas I 60 4  PSI 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

74-236 Técnicas Projetivas II 60 4 74-235 PSI 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

74-237 Seminário com Estágio 
Supervisionado em 
Psicologia Organizacional 

240 16 73-412/73-413    
73-414 

PSI 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

74-238 Seminário com Estágio 
Supervisionado em 
Psicologia Comunitária I 

120 8 73-406/73-412   
73-413 

PSI 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

74-239 Seminário com Estágio 
Supervisionado em 
Psicologia Comunitária II 

120 8 74-238 PSI 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

74-240 Seminário com Estágio 
Supervisionado em 
Psicologia Escolar I 

120 8 72-346/72-350    
72-353/73-407    
74-221/74-236 

PSI 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 

74-241 Seminário com Estágio 
Supervisionado em 
Psicologia Escolar II 

120 8 74-240 PSI 121/CUN/98 Não mais 
oferecida 



 

  

 
 

EMENTAS NÃO MAIS OFERECIDAS 
  
 
70-101 METODOLOGIA DA PESQUISA - A (2 créditos) 
 Fases do método científico; formas de observação e descrição científica dos fatos; especificação 
do problema a ser investigado; pesquisa bibliográfica; elaboração do projeto de pesquisa; estabelecimento 
de hipóteses; planejamento de experimentos; importância do conhecimento do organismo e das técnicas 
envolvidas no experimento; execução de experimentos; análise dos resultados; avaliação crítica dos 
resultados em relação à literatura específica da área; importância das teorias científicas na integração dos 
conhecimentos e direcionamento das pesquisas; redação do trabalho: estrutura, padrão de linguagem e 
bibliografia. 
 
70-102 INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA (4 créditos) 
 Origens históricas e científicas da Sociologia: trabalho e saúde nas sociedades: estudo das relações 
sociais e dos processos de saúde coletiva na sociedade brasileira contemporânea: a representação do “eu” 
na vida cotidiana: saúde coletiva: análise do contexto social da saúde no Brasil. 
 
70-103 DIDÁTICA (4 créditos) 
 A história da didática: as tendências pedagógicas contemporâneas: o profissional da saúde no 
século XXI e o papel da didática; o processo ensino-aprendizagem: caracterização e enfoque 
metodológico, com ênfase na apresentação de seminários e relatórios técnicos, com os recursos 
tecnológicos atuais. 
 
70-105 PSICOLOGIA SOCIAL (4 créditos)  
 A disciplina de Psicologia Social é ministrada sob diversos enfoques: o cognitivo experimental o 
qual considera a evolução histórica da Psicologia Social Clássica e Banduriana à Psicologia Social 
Cognitiva Contemporânea, o Interacionismo Social Neo-Piagetiano Vygostkyniano e o Estruturalista Kurt 
Lewiano de Inspiração gestalista, abordando tanto elementos teóricos fundamentais para a compreensão 
dos processos cognitivos básicos dos fenômenos psicossociais quanto elementos aplicados para a análise 
de situações concretas do fato psicossocial. 
 
70-106 PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM (4 créditos)  
 A disciplina é ministrada sob diversos enfoques: o cognitivo experimental o qual considera a 
evolução histórica da Reflexologia e do Behaviorismo à Psicologia Cognitiva, o piagetiano e o 
construtivistas, e o gestalista, abordando tanto elementos teóricos fundamentais para a compreensão dos 
processos cognitivos básicos da aprendizagem humana quanto elementos aplicados para a análise de 
situações concretas de aprendizagem. 
 
70-107 PESQUISA EM PSICOLOGIA I (4 créditos)  
 A fundação do método científico na história das ciências. O estudo preliminar das teorias e bases 
epistemológicas da metodologia das ciências. O método científico em Psicologia. 
 A pesquisa científica e as etapas na sua elaboração: a escolha do problema e a pesquisa 
bibliográfica; a pré-experiência, a escolha do material, a amostragem e o delineamento experimental 
(designs); a observação e o controle das variáveis, a construção de modelos em psicologia e suas 
predições e hipóteses, o experimento científico em psicologia. 
 A utilização da matemática, da estatística e da informática como suportes à construção de uma 
pesquisa. A interpretação dos dados à luz das hipóteses e dos modelos. 
 Aplicações da Metodologia da Pesquisa ao Trabalho de Conclusão do Curso. 
 A apresentação de um projeto de Trabalho de Conclusão de Curso e do seu relatório final.  
 
70-108 PESQUISA EM PSICOLOGIA II (6 créditos)  



 

  

 Disciplina eminentemente prática para aplicações da Metodologia Científica e das Técnicas de 
Pesquisa em Psicologia ao Trabalho de Conclusão do Curso, assim como a apresentação final de um 
trabalho de Conclusão de Curso e do seu relatório final. 
 
70-110 HISTÓRIA DA ARTE E CULTURA MISSIONEIRA (4 cr éditos) 
 Estudo das relações de produção sócio-cultural da arte e análise dessa produção como fator de 
crescimento e atração turística. 
 
70-111 SOCIOLOGIA DO TURISMO (4 créditos) 
 Análise do Turismo no Brasil e sua internacionalização na perspectiva social, econômica, política e 
cultural nas sociedades capitalistas periféricas. 
 
70-112 TURISMO E MEIO AMBIENTE (4 créditos) 
 Análise do turismo como alternativa para o desenvolvimento econômico dos lugares através da 
revalorização, resgate e gestão ambiental do Patrimônio. Atividades práticas de conscientização ambiental.  
 
70-113 LAZER E RECREAÇÃO NO TURISMO (4 créditos) 
 Análise do lazer como necessidade fundamental para a sobrevivência do “Humano no Homem”, 
bem como campo de formulação e integração profissional. 
 
70-115 INTRODUÇÃO À FILOSOFIA (6 créditos) 
 A natureza da filosofia. A questão do ser. A questão do agir. A questão do conhecimento. 
 
70-116 LÓGICA I (4 créditos) 
 Sentença, argumento, legitimidade. Conjuntos. Linguagem dos conectivos. Tautologias. Cálculo 
sentencial. Quantificadores. Cálculos predicados. Identidade e descrições. Lógica Formal. Lógica 
Dialética. 
 
70-117 ÉTICA I (6 créditos) 
 Conhecimento e discurso éticos. Valores morais. Normas morais. Responsabilidade moral e 
liberdade. Questões éticas contemporâneas. 
 
70-118 ÉTICA II (6 créditos) 
 Ética e ciência. As doutrinas éticas fundamentais. A reflexão ética no contexto das diferentes 
ciências e práticas científicas. A ética como discurso e reflexão de diferentes autores.  
 
70-119 FILOSOFIA SOCIAL E POLÍTICA (2 créditos) 

A questão política na tradição filosófica. Os precursores do estado. Estado de natureza e estado 
civil. Indivíduo, sociedade e estado. As formas do estado. Estado e poder. Liberdade e poder. 
 
70-122 HISTÓRIA DA FILOSOFIA MODERNA I E ANÁLISE DE  TEXTOS A (4 créditos) 
 Renascimento e a Ciência Moderna. Racionalismo. Empirismo. Criticismo Kantiano. 
 
70-123 HISTÓRIA DA FILOSOFIA MODERNA II E ANÁLISE D E TEXTOS (6 créditos) 
 Estudo monográfico de um autor ou de um tema no século XVII. 
 
70-127 ESTÉTICA I (6 créditos) 
 Marx afirmava que uma das coisas mais desconcertantes no terreno da estética seria a de se saber a 
razão qual (por exemplo, uma tragédia grega, vivida e encenada a mais ou menos 2000 anos) certos 
objetos estéticos ainda nos causam prazer. Um dos fios condutores do curso será exatamente o 
questionamento desses problemas: o que é o prazer estético, o  belo, qual a sua relação, se é que existe, 
entre sua produção e o meio que é gerado, qual a relação entre forma e matéria dos objetos estéticos, o 
que é a arte, etc. 



 

  

 
70-129 ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA (6 créditos) 
 A Antropologia e as suas possibilidades. O homem antigo e medieval. O homem moderno. O 
homem anti-moderno. Antropologias libertadoras. 
 
70-132 FILOSOFIA DA LINGUAGEM I (4 créditos) 
 O que significam “lógica” e “semântica”. Sentido, significado e referência. Frase, proposição, 
enunciado e juízo. Implicação lógica e verdade lógica. Analiticidade e a propriedade. O princípio de não-
contradição. Proposições singulares. Predicação, termos gerais, conceitos, classes. Termos singulares, 
nomes próprios e descrições. Identidade. Existência. Ser, negação e afirmação. Verdade. Necessidade e 
possibilidade. Contextos internacionais e qualificação Hermenêutica. 
 
70-133 FILOSOFIA DA CIÊNCIA (6 créditos) 
 Discussão dos problemas e conceitos fundamentais da filosofia contemporânea da ciência. 
 
70-135 FILOSOFIA DA NATUREZA (6 créditos) 
 O sentido e o alcance da noção de natureza (physis) nas filosofias greco-medieval, moderna e 
contemporânea. 
 
70-136 FILOSOFIA DA RELIGIÃO I (4 créditos) 
 As religiões enquanto formas de compreensão do homem no mundo, relações da filosofia com as 
religiões. O problema da Fé face à cultura e as ciências. 
 
70-137 FILOSOFIA DA RELIGIÃO II (4 créditos) 
 O problema do ateísmo no mundo contemporâneo. As bases filosóficas do ateísmo e do 
agnosticismo. Fé e sociedade: mútua influência. Religião X alienação. 
 
70-139 FILOSOFIA DA CULTURA (4 créditos) 
 Evolução do conceito de cultura na filosofia e na antropologia (séculos XIX e XX). 
 
70-141 MONOGRAFIA (6 créditos) 
 Técnicas fundamentais para a elaboração da Monografia Científica. Os textos clássicos de 
Filosofia: como trabalhá-los. Elaboração de uma Monografia sobre tema clássico. 
 
70-142 TRABALHO DE GRADUAÇÃO (8 créditos) 
 A disciplina Trabalho de Graduação deverá versar sobre um tema abordado nas disciplinas que 
integram o bloco do curso, quais sejam: simbólica, teoria da ciência, filosofia da linguagem, história da 
filosofia moderna II, história da filosofia contemporânea (I e II). 
 a) dificuldades técnicas no trabalho de dissertação 
 b) a linguagem da lógica e da filosofia contemporânea 
 c) elaboração e desenvolvimento de monografia, sobre tema contemporâneo 
 
70-144 PRÁTICA DE ENSINO II - ESTÁGIO SUPERVISIONADO (8 créditos) 
 O papel da filosofia no ensino secundário. o programa da disciplina: alternativas, análise crítica dos 
manuais mais comuns, aulas sob supervisão, no ensino médio. 
 
70-145 HISTÓRIA DA FILOSOFIA NA AMÉRICA LATINA (4 c réditos) 
 A história da América Latina do ponto de vista filosófico. Crítica da cultura da dependência. 
Condições de possibilidade de um pensar latino-americano. 
 
70-146 TÓPICOS ESPECIAIS DE FILOSOFIA SOCIAL E POLÍTICA (4 créditos) 
 O conteúdo desta disciplina variará a cada vez que for oferecida. O programa, a bibliografia e a 
metodologia de cada curso orientar-se-ão de acordo com a pesquisa do professor e o interesse dos alunos. 



 

  

 
70-149 FILOSOFIA DO DIREITO - A (4 créditos) 
 Análise do fenômeno jurídico e sua ontologia. Possibilidade, natureza e condições do 
conhecimento jurídico. Logia jurídica forma e dialética. A experiência do direito, plano da história das 
idéias e instituições: projeção da sociologia do conhecimento jurídico teoria dos valores jurídicos. 
 
70-150 GEOGRAFIA ECONÔMICA (4 créditos) 
 A renovação da geografia relações entre a geografia e a economia. Introdução a geografia da 
agricultura elementos internos do sistema agrícola, tipos de agricultura e problemas locacionais. 
Introdução a geografia da energia e da indústria; elementos do sistema e problemas de localização. 
Introdução a geografia urbana; as funções econômicas das cidades e modelos de distribuição e localização 
urbana. Introdução ao estado das relações espaciais e sua dinâmica. 
 
70-151 LÓGICA II (4 créditos) 
 Noções introdutórias. As lógicas intencionais; Necessidade e Possibilidade: Os Sistemas Modais T, 
S4 e S5 e a Semântica dos Mundos Possíveis; Permissão e Obrigação e os Sistemas de Lógica Deôntica. 
 
70-152 ESTÉTICA II (4 créditos) 
 Análise de uma das correntes do pensamento estético, considerando-se o seu surgimento no 
contexto de um período do pensamento filosófico, visto numa correlação com o contexto artístico da 
mesma época ou de outro período histórico. 
 
70-153 FILOSOFIA DA LINGUAGEM II (4 créditos) 
 A ação comunicativa, significado uso de jogos de linguagem. Teorias dos atos de fala. Intenção e 
convenção. O problema da verdade. Linguagem e Instituição Social. Linguagem e Ideologia. 
 
70-154 PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO (2 créditos) 
 Aprofundamento e análise das bases psicológicas do processo educativo, concentrando-se no 
estudo da identidade biopsicossocial do adolescente e do adulto à luz da psicologia evolutiva. 
 
70-157 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA  III (2 créditos) 
 Estudo do contexto educacional brasileiro com ênfase à estrutura e o funcionamento da Educação 
Básica. Ensino Fundamental e Médio. 
 Estudo e comparação da legislação referente ao Ensino Fundamental e Médio. 
 Análise da escola, á luz da conjuntura educacional, com vistas a possibilitar a compreensão e 
utilização de novas estratégias de organização , planejamento e desenvolvimento do Ensino Fundamental 
e Médio. 
 Estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
70-158 INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO ESPECÍFICO (4 créditos) 
 Projeto Pedagógico da Escola do Ensino Fundamental. Estudo da metodologia do ensino no 
contexto atual e no contexto do Ensino Fundamental, seus objetivos e pressupostos. Planejamento e 
docência da disciplina específica, considerando a base nacional comum. 
 
70-159 PRÁTICA DE ENSINO I (8 créditos) 
 A disciplina possui caráter interdisciplinar e se caracteriza como processo que permeia o curso, 
enfatizando a relação teoria-prática. É elemento integrador do Curso, promovendo a mediação entre 
Universidade e Escolas. 
 
70-160 PRÁTICA DE ENSINO II (12 créditos) 
 A prática de ensino é elemento integrador, promovendo a mediação entre Universidade e Escolas 
de Ensino Médio e Profissional. Possui caráter interdisciplinar e se caracteriza como processo que 
permeia o curso, enfatizando a relação teoria x prática. 



 

  

 
70-161 PRÁTICA DE ENSINO I - A (3 créditos) 
 Situar o aluno em relação ao ambiente escolar e suas múltiplas relações. Permitir que o mesmo 
observe, identifique, reflita e analise as interações entre os professores, relação professor-aluno, assim 
como os vínculos que a escola mantém com a comunidade. Conhecer a história da escola e suas 
condições de funcionamento. Ênfase em ações relativas à dinâmica do processo escolar, defrontando-se 
com os problemas concretos do processo ensino-aprendizagem. 
 
70-162 PRÁTICA DE ENSINO I - B (3 créditos) 
 A prática de ensino deve oportunizar o envolvimento na dinâmica própria do espaço escolar, 
concentrando-se na possibilidade de propiciar ao acadêmico, aquisição de competências para a 
intervenção adequada no contexto escolar. Estarão presentes a investigação e a vivência de projetos 
(pedagógicos) teoricamente sustentados, possibilitando ao acadêmico, um espaço de pesquisa e 
contribuição à comunidade escolar. Ênfase ao planejamento, desenvolvimento e avaliação de projetos 
vinculados a prática pedagógica. 
 
70-163 PRÁTICA DE ENSINO I - C (3 créditos) 
 Iniciativa interdisciplinar e de aproximação entre as atividades docentes/acadêmicos e o cotidiano 
escolar na tentativa de um renovar e renovar-se sempre, na busca de uma concepção multidimencional de 
aprender e ensinar. O acadêmico, integrado do contexto escolar, situado da sua modalidade de 
intervenção (participação) - projetos de extensão  e sua implementação - buscará evidenciar o “saber-
fazer”, orientado por teorias pedagógicas, respondendo assim, à demanda da escola. 
 
70-164 PRÁTICA DE ENSINO I - D (3 créditos) 
 Espaço de integração, destinado a imbuir o acadêmico de competências em habilidades básicas de 
condução de projetos. Familiarizar-se com um amplo espectro de modalidades didáticas, sua elaboração e 
aplicação. Privilegiará a proposição de novas práticas docentes, nas quais os diferentes saberes e os 
conteúdos pedagógicos expandirão possibilidades. Debater com diversos profissionais visando uma 
compreensão mais ampla da didática de ensino. Socialização dos projetos e dos Trabalhos de Conclusão 
de Curso, que serão conduzidos ao estágio final. 
 
 70-165 PRÁTICA DE ENSINO II A: GEOGRAFIA FUNDAMENT AL (4 créditos) 
 Compreender o processo ensino-aprendizagem referido à prática educativa, tanto no âmbito das 
relações escolares quanto das relações com o contexto imediato e geral no qual a escola se insere. 
 Aprofundamento da relação teoria-prática. Planejamento de Ensino e Prática Pedagógica em 
Instituições Educativas formais e não formais. Atividades de docência em Geografia nas Séries Finais do 
Ensino Fundamental. 
 
70-166 PRÁTICA DE ENSINO II B: GEOGRAFIA MÉDIO (4 c réditos) 
 Compreender o processo ensino-aprendizagem referido à prática educativa, tanto no âmbito das 
relações escolares quanto das relações com o contexto imediato e geral no qual a escola se insere. 
 Aprofundamento da relação teoria-prática. Planejamento de Ensino e Prática Pedagógica em 
Instituições Educativas formais e não formais. Atividades de docência em Geografia do Ensino Médio. 
 
70-167 PRÁTICA DE ENSINO II - A: MATÉRIAS PEDAGÓGIC AS - ENSINO MÉDIO (4 
créditos) 
 Aprofundamento da relação teoria/prática. Planejamento de Ensino e Prática Pedagógica em 
instituições educativas. Atividades no âmbito da formação inicial e continuada dos professores. 
Compreender o processo ensino-aprendizagem referido à prática educativa, tanto no âmbito das relações 
escolares quanto das relações com o contexto imediato e geral onde a escola se insere. 
 
70-168 PRÁTICA DE ENSINO II B: SÉRIES INICIAIS - EN SINO FUNDAMENTAL (4 créditos) 



 

  

 Aprofundamento da relação teoria/prática. Planejamento de Ensino e Prática Pedagógica em 
instituições educativas. Atividades de docência nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Compreender 
o processo ensino-aprendizagem referido à prática educativa, tanto no âmbito das relações escolares 
quanto das relações com o contexto imediato e geral onde a escola se insere. 
 
70-169 PRÁTICA DE ENSINO II A: HISTÓRIA (FUNDAMENTA L) (4 créditos) 
 Compreender o processo ensino-aprendizagem referido à prática educativa, tanto no âmbito das 
relações escolares quanto das relações com o contexto imediato e geral no qual a escola se insere. 
 Aprofundamento da relação teoria-prática. Planejamento de Ensino e Prática Pedagógica em 
Instituições Educativas formais e não formais. Atividades de docência em História nas Séries Finais do 
Ensino Fundamental. 
 
70-170 PRÁTICA DE ENSINO II B: HISTÓRIA (MÉDIO) (4 créditos) 
 Compreender o processo ensino-aprendizagem referido à prática educativa, tanto no âmbito das 
relações escolares quanto das relações com o contexto imediato e geral no qual a escola se insere. 
 Aprofundamento da relação teoria-prática. Planejamento de Ensino e Prática Pedagógica em 
Instituições Educativas formais e não formais. Atividades de docência em História no Ensino Médio. 
 
70-172 PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM - A (4 créditos) 
 Psicologia do desenvolvimento, da aprendizagem, da ação educativa e da relação docente. Teorias 
contemporâneas da aprendizagem (seus pressupostos e suas relações psicopedagógicas). Tópicos 
específicos opcionais (direcionados ao projeto do respectivo curso). 
 
70-175 GEOGRAFIA RURAL/URBANA (4 créditos) 
 Noções básicas introdutórias. Evolução da agricultura. Uso do solo e estrutura agrária. Sistema de 
cultura e formação econômico-sociais. Funções da agricultura. Renda fundiária. Agricultura no modo 
capitalista de produção. 
 Análise do processo de urbanização e sua vinculação com a industrialização. Estudo da formação e 
expansão dos espaços urbanos. Análise do papel organizacional da cidade no espaço. 
 
70-177 SENSORIAMENTO REMOTO (4 créditos) 

Conceitos básicos e os princípios físicos do Sensoriamento Remoto e suas aplicações como 
ferramenta no levantamento e avaliação dos recursos naturais para fins de planejamento físico territorial. 
Atividades laboratoriais. 
 
70-179 TURISMO: MBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL DA RE GIÃO (4 créditos) 
 Estudo do Patrimônio Natural e Cultural. Discussão da problemática da preservação ativa. 
Inventários dos recursos naturais de abrangência regional. Estudo dos bens culturais regionais que podem 
ser reciclados mantendo suas funções na coletividade e para lazer e turismo. Instituições que trabalham 
com conservação e preservação do patrimonial. Unidades de conservação. Estudo de Casos. 
 
70-180 TURISMO: CONCEITO E ORGANIZAÇÃO (4 créditos) 
 Conceitos e Definição de Turismo aspectos Estruturais do Turismo características do Turismo 
como uma atividade econômica. Motivação e Segmentação. Núcleos, Emissores e Receptores as 
empresas turísticas. Os organismos Oficias de Turismo. 
 
70-181 - PLANEJAMENTO DO TURISMO (4 créditos) 
 Planejamento = objetivos - Administração por objetivos; planos - Planejamento estratégico, 
Políticas, Planos operacionais, plano tático, planejamento adaptável, planejamento e eficiência. Decisões. 
 
70-182 TURISMO, DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO REGION AL (4 créditos) 
 Análise do turismo como alternativa para o desenvolvimento e a Integração Regional. 
 



 

  

70-188 INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO (2 créditos) 
 A disciplina se caracteriza por dar uma visão ampla do nosso educativo em todas as suas 
dimensões, possibilitando uma discussão sobre os seus mecanismos, potencialidades e limites. Utiliza-se 
de conceitos básicos de outras disciplinas que a fundamentam,, como a psicologia, a sociologia , a política 
e a filosofia, entre outras, de forma a possibilitar uma análise da educação face a realidade brasileira e seu 
contexto histórico atual. 
 
70-189 DESENVOLVIMENTO PSICOLÓGICO EM ENSINO (4 créditos) 
 O desenvolvimento humano segundo as principais teorias psicológicas. A natureza psicossocial do 
desenvolvimento. As dimensões cognitivas, afetivo-emocional e social do desenvolvimento e suas 
interrelações. As relações entre desenvolvimento. 
 
70-190 ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL BRASILEIRA (4 crédit os) 
 Fundamentos sociológicos, filosóficos, econômicos e políticos que contextualizam a relação 
Educação, Estado e Sociedade. A organização do sistema educacional brasileiro: aspectos formais e não 
formais do sistema escolar - níveis e modalidades de ensino. A legislação do ensino: histórico, políticas e 
perspectivas. Paradigmas da educação e da gestão educacional. 
 
70-191 PRÁTICA DE ENSINO I - A (4 créditos) 
 Oportunizar o envolvimento na dinâmica própria do espaço escolar, concentrando-se na 
possibilidade de propiciar ao acadêmico, aquisição de competências para a intervenção adequada no 
contexto escolar. Estarão presentes a investigação e a vivência de projetos (pedagógicos) teoricamente 
sustentados, possibilitando ao acadêmico, um espaço de pesquisa e contribuição à comunidade escolar. 
Ênfase no planejamento, desenvolvimento e avaliação de projetos vinculados à prática pedagógica. 
 
70-192 PRÁTICA DE ENSINO II - A (Estágio Fundamental) (6 créditos) 
 Estágio supervisionado nas séries finais do Ensino Fundamental e desenvolvimento de Projeto de 
pesquisa sobre o contexto escolar. 
 
70-193 PRÁTICA DE ENSINO I-B (Projeto Ensino Médio) (4 créditos) 
 Espaço de integração, destinado a imbuir o acadêmico de competências em habilidades básicas de 
condução de projetos. Familiarizar-se com um amplo aspecto de modalidade didáticas, sua elaboração e 
aplicação. Privilegiará a proposição de novas práticas docentes, nas quais os diferentes saberes e os 
conteúdos pedagógicos expandirão possibilidades. Debater com diversos profissionais visando uma 
compreensão mais ampla de didática de ensino. 
 
70-194 PRÁTICA DE ENSINO II-B (Estágio no Ensino Médio) (6 créditos) 
 Estágio Supervisionado nas séries do Ensino Médio e apresentação dos resultados da pesquisa 
sobre o contexto escolar. 
 
70-196 ENSINO DE HISTÓRIA E NOVAS TECNOLOGIAS (4 créditos) 
 Estudo do emprego de tecnologias como o vídeo, o computador e a internet no ensino de história. 
 
70-197 HISTÓRIA ORAL (4 créditos) 
 Conceito e utilização. Oralidade, memória e história oral. A entrevista como fonte de pesquisa. 
Preparação da entrevista. Aspectos da entrevista e do entrevistador. Escolha do entrevistado. Realização 
de pesquisa. Análise do material recolhido. 
 
70-198 TÓPICOS ESPECIAIS EM MICRO-HISTÓRIA DO RIO G RANDE DO SUL (4 créditos) 
 Realização de uma pesquisa cuja área de concentração esteja envolvida com a história de um ou 
mais municípios do Rio Grande do Sul. As linhas de pesquisa estarão relacionadas ao estudo cotidiano, 
das relações de gênero e de aspectos culturais em geral. 
 



 

  

70-199 TÓPICOS ESPECIAIS EM HISTÓRIA E ENSINO (4 créditos) 
 Realização de uma pesquisa voltada para as seguintes temáticas: 
 - História do ensino e história; 
 - Ensino de história e novos métodos; 
 - O ensino de história e a construção da cidadania. 
 
70-200 HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA (4 créditos) 
 Revisão da história geral e o Brasil. O revisionismo histórico. Os institutos históricos e a 
historiografia brasileira. As faculdades de filosofia e a historiografia; tendências da historiografia 
contemporânea. 
 
70-201 INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA HISTÓRIA (4 créditos)  
 História, memória e historiografia; História, ciência e verdade; o ofício do historiador: técnicas e 
procedimentos. A história hoje: temas, debates e desafios. 
 
70-202 PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM I (4 créditos)  
 A natureza do conhecimento lógico-matemático: diferentes concepções psicológicas. Psicogênses 
das noções lógicas, espaciais e algébricas. Relações psicogenéticas e sociogenéticas do números e das 
notações numéricas. Tópicos relacionados ao processo educativo. 
  
70-212 METODOLOGIA CIENTIFICA (4 créditos) 
 Sentido e perspectiva do ensino Universitário: a tríplice missão: ensino pesquisa e extensão. O 
método cientifico. A produção cientifica. A comunidade cientifica. Trabalhos acadêmicos. 
Instrumentalização metodológica. 
 
70-213 INICIAÇÃO À PESQUISA EDUCACIONAL (02 crédito s) 
 A pesquisa em educação e sua importância para uma intervenção na realidade educacional e 
social. Abordagens qualitativas de pesquisa educacional. 
 
70-214 FTM DO JOGO EM EDUCAÇÃO (4 créditos) 
 Panorama epistemológico das principais teorias da aprendizagem e sua relação com o jogo, a 
partir das potencialidades de suas implicações didáticas.  O jogo: questões epistemológicas, históricas, 
conceituais, culturais e cognitivas. Possibilidades e limites do uso pedagógico do jogo. Tipos de jogos. 
Vivências lúdicas. 
 
70-217 DIDÁTICA: TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS (4 créditos) 

Estudo das tendências pedagógicas e epistemológicas do fazer docente, formação do professor e 
suas relações com a concepção metodológica da ação docente.  
 
70-220 AÇÃO PEDAGÓGICA EM INSTITUIÇÕES E SISTEMAS DOS ANOS INICIAIS (2 
créditos) 
 Compreensão da organização das instituições e sistemas dos Anos Iniciais, através da vivência 
teórico-prática que envolve os processos educacionais. 
 
70-225 AÇÃO PEDAGÓGICA NOS ANOS INICIAIS (4 créditos) 
 Compreender a metodologia da ação nos anos iniciais. Vivenciar a relação teoria-prática através 
da elaboração de projeto para ação pedagógica nos anos iniciais. 
 
70-226 FTM DE HISTORIA E GEOGRAFIA I (4 créditos) 
 Fundamentação legal do ensino de História e Geografia nas séries iniciais. Fundamentação teórica 
do ensino da História nas séries iniciais. Noção de Tempo. Uma Proposta  metodológica para o ensino da 
História nas séries iniciais: Objeto, Objetivos, Tematização dos Conteúdos,Procedimentos e Avaliação. 
 



 

  

70-227 FTM DE HISTORIA E GEOGRAFIA II (4 créditos) 
 Fundamentação teórica do ensino da Geografia nos Anos Iniciais. Noção de Espaço e Grupo. Uma 
Proposta metodológica para o ensino da Geografia nas séries iniciais: Objeto, Objetivos, Tematização dos 
Conteúdos, Procedimentos e Avaliação. 
 
70-228 FTM DE LEITURA E ESCRITA I (4 créditos) 
 Paradigmas para o estudo da aquisição da leitura e escrita. Alfabetização como processo de 
apropriação da linguagem escrita. A conceitualização, e pressupostos que fundamentam a questão 
histórico-social da escrita e leitura. Análise crítica e operacionalização das metodologias de alfabetização. 
 
70-229 FTM DE LEITURA E ESCRITA II (4 créditos) 
 Novas concepções sobre linguagem/língua. Articulação de estratégias pedagógicas no ensino da 
língua materna. Abordagens da psicolingüística e da sociolingüística. A lecto-escrita como forma de 
expressão e comunicação. 
 
70-230 POLÍTICA EDUCACIONAL E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇ ÃO BRASILEIRA I (2 
créditos) 
 Estudo do sistema educacional brasileiro, das políticas públicas e privadas e da educação como 
direito universal. 
 
70-235 FTM DE ARTE E EDUCAÇÃO I (4 créditos) 
 Princípios teórico metodológicos a arte educação no processo de desenvolvimento da criança de 0 
a 3 anos. Conhecimento das primeiras expressões gráficas-plásticas infantis. 
 
70-236 FTM DE ARTE E EDUCAÇÃO II (4 créditos) 
 Princípios teóricos e metodológicos de arte educação no processo de desenvolvimento da criança 
de 4 a 6 anos, ampliando os conceitos pessoais e coletivos de arte construídos, enfatizando o 
planejamento na práxis do contexto educacional. 
 
70-237 FTM DO JOGO NA EDUCAÇÃO INFANTIL I (4 crédit os) 
 Conhecimento das diversas teorias da aprendizagem e sua relação com o jogo, a partir das 
potencialidades de suas implicações didáticas. O papel do jogo no processo de desenvolvimento da 
criança. Tipos de jogos. Vivências lúdicas. 
 
70-238 FTM DO JOGO NA EDUCAÇÃO INFANTIL II (4 crédi tos) 
 O jogo como forma de organização pedagógica na Educação Infantil, jogo, brinquedo e 
brincadeiras para crianças de 0 a 6 anos. 
 
70-240 CAMPO PROFISSIONAL I (2 créditos) 
 Situar o aluno no contexto escolar e suas múltiplas relações, viabilizando o conhecimento dos 
setores da Instituição e Sistema dos Anos Iniciais e suas especificidades, bem como o vinculo com a 
comunidade. 
 
70-241 CAMPO PROFISSIONAL II (2 créditos) 
 Oportunizar ao aluno o envolvimento na dinâmica escolar, observando, identificando e analisando 
as possibilidades de atuação do pedagogo nos diversos setores do espaço educacional. 
 
70-242 CAMPO PROFISSIONAL III (2 créditos) 
 Possibilitar ao acadêmico espaços de observação, identificação e análise e monitoramento da 
estrutura das Instituições e Sistemas dos anos iniciais e suas condições de funcionamento. Identificar as 
relações teórico-práticas da Educação em Instituições Escolares e Não-escolares. 
 
70-243 CAMPO PROFISSIONAL IV (2 créditos) 



 

  

Permitir que o aluno observe, identifique, reflita e analise as interações entre professor e aluno. 
Conhecimento das questões metodológicas de relacionamento e do processo avaliativo da prática 
pedagógica do professor. 
 
70-244 CAMPO PROFISSIONAL V (2 créditos) 
 Conhecimento e interação no processo de construção e avaliação do Projeto Político-Pedagógico 
das Instituições e Sistemas dos Anos Iniciais. 
 
70-245 CAMPO PROFISSIONAL VI (2 créditos) 
 Iniciativa interdisciplinar e de aproximação entre as atividades docentes/acadêmicas e o cotidiano 
escolar oportunizando o envolvimento na dinâmica própria do espaço educacional, propiciando aquisição 
de competências para a intervenção adequada no processo educativo, buscando uma concepção 
multidisciplinar de aprender e ensinar. Através de observação, planejamento e execução da ação 
pedagógica. 
 
70-246 CAMPO PROFISSIONAL VII (4 créditos) 
 Investigação e vivência de projetos pedagógicos de intervenção em Instituições e Sistemas dos 
Anos Iniciais, possibilitando ao acadêmico um espaço de pesquisa e contribuição teórico-prática à 
dinâmica educacional. Ênfase no planejamento, desenvolvimento e avaliação de projetos vinculados à 
Gestão educacional. 
 
70-247 CAMPO PROFISSIONAL VIII (4 créditos) 
 Compreender o processo de ensino-aprendizagem referido à ação pedagógica nos Anos Iniciais, 
familiarizando-se com um amplo espectro de modalidades didáticas, sua elaboração e aplicação, 
propondo novas práticas docentes nas quais os diferentes saberes e o conteúdo pedagógico expandirão de 
renovação constante. 
 
70-248 MONOGRAFIA DE CONCLUSÃO DO CURSO I (4 créditos) 
 Tipos de pesquisa cientifica e sua aplicação para a realidade educacional. Elementos que 
compõem o projeto de Monografia de Conclusão do Curso de Docência nos Anos Iniciais - Formação 
Pedagógica - Gestão Educacional. 
 
70-249 MONOGRAFIA DE CONCLUSÃO DO CURSO II (4 créditos) 
 Fases da elaboração e desenvolvimento da pesquisa. Técnicas de análise e interpretação da 
pesquisa. Exposição e apresentação de Relatório de Pesquisa. Relatório da monografia de Conclusão de 
Curso. 
 
70-263 AÇÃO PEDAGÓGICA EM INSTITUIÇÕES E SISTEMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
(4 créditos) 
 Fundamentos filosóficos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos e legais da educação infantil. 
Princípios de gestão em instituições e sistemas. O papel dos profissionais envolvidos com a educação 
infantil. 
 
70-265 AÇÃO PEDAGÓGICA EM EDUCAÇÃO INFANTIL DE 0 A 3 ANOS (4 créditos) 
 Funções da Educação Infantil de 0 a 3 anos. A estrutura didático pedagógica da Educação Infantil. 
O papel do educador na organização de atividades de educação e cuidados da criança. 
 
70-267 AÇÃO PEDAGÓGICA EM EDUCAÇÃO INFANTIL DE 4 A 6 ANOS (4 créditos) 
 As funções da Educação Infantil de 4 a 6 anos. A Estrutura Didático Pedagógica da Educação Pré-
Escolar. Metodologias de trabalho na Educação Pré-Escolar. 
 
70-268 FTM DE HISTORIA E GEOGRAFIA A (4 créditos) 



 

  

 Fundamentos norteadores da educação infantil. Construção do conceito de cidadania. Aspectos 
fundamentais de vida cidadã. O homem como ser histórico, datado e situado no tempo e no espaço. 
 
70-269 FTM DE LEITURA E ESCRITA (4 créditos) 
 Princípios teóricos e metodológicos do ensino da leitura e da escrita na educação infantil. 
 
 
70-277 CAMPO PROFISSIONAL A (2 créditos) 
 Situar o aluno no contexto escolar e suas múltiplas relações, viabilizando o conhecimento dos 
setores da Instituição e Sistema de Educação Infantil e suas especificidades, bem como o vinculo com a 
comunidade. 
 
70-278 CAMPO PROFISSIONAL B (2 créditos) 
 Oportunizar ao aluno o envolvimento na dinâmica escolar, observando, identificando e analisando 
as possibilidades de atuação do pedagogo nos diversos setores do espaço educacional. 
 
70-279 CAMPO PROFISSIONAL C (2 créditos) 
 Possibilitar ao acadêmico espaços de observação, identificação, análise e monitoramento da 
estrutura das Instituições e Sistemas de Educação Infantil e suas condições de funcionamento. Identificar 
as reações teórico-prática da Educação em Instituições Escolares e Não-Escolares. 
 
70-280 CAMPO PROFISSIONAL D (2 créditos) 
 Permitir que o aluno observe, identifique, reflita e análise as interações entre professor e aluno. 
Conhecimento das questões metodológicas, de relacionamento e do processo avaliativo da prática 
pedagógica do professor. 
 
70-281 CAMPO PROFISSIONAL E (2 créditos) 
 Conhecimento e interação no processo de construção e avaliação do Projeto Político-Pedagógico 
das Instituições e Sistemas de Educação Infantil. 
 
70-282 CAMPO PROFISSIONAL F (2 créditos) 
 Iniciativa interdisciplinar e de aproximação entre as atividades docentes/acadêmicas e o cotidiano 
escolar oportunizando o envolvimento na dinâmica própria do espaço educacional, propiciando aquisição 
de competências para intervenção adequada no processo educativo, buscando uma concepção 
multidimensional de aprender e ensinar, através de observação, planejamento e execução da ação 
pedagógica. 
 
70-283 CAMPO PROFISSIONAL G (4 créditos) 
 Investigação e vivencia de projetos pedagógicos de intervenção em Instituições e Sistemas de 
Educação Infantil, possibilitando ao acadêmico um espaço de pesquisa e contribuição teórico-prática à 
dinâmica educacional. Ênfase no planejamento, desenvolvimento e avaliação de projetos vinculados à 
Gestão Educacional. 
 
70-284 CAMPO PROFISSIONAL H (4 créditos) 
 Compreender o processo de ensino-aprendizagem referido à ação pedagógica na Educação 
Infantil, familiarizando-se com um amplo espectro de modalidades didáticas, sua elaboração e aplicação, 
propondo novas praticas docentes, nas quais os diferentes saberes e o conteúdo pedagógico expandirão 
possibilidades de renovação constante. 
 
70-339 SOCIOLOGIA APLICADA (4 créditos)  
 Estudo aprofundado dos aspectos da sociologia clássica que influenciam até os dias atuais a 
relação homem-sociedade. 
 



 

  

70-355 EDUCAÇÃO E ESTUDOS CULTURAIS (2 créditos) 
 A disciplina objetiva a análise do currículo e da prática pedagógica na perspectiva da 
multiculturidade. 
 
70-356 EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (2 CRÉDITOS) 
  A Educação à Distancia em seus vários aspectos e suas possibilidades na educação formar e informal, 
enfocando a construção de seus conceitos, histórico, a legislação vigente, a relação professor aluno e as 
várias possibilidades instrucionais. 
 
70-357 A INFORMÁTICA COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO (2  créditos) 
 Utilização da informática como instrumento pedagógico para a construção do conhecimento na 
educação. Construção de atividades pedagógicas. Limites e possibilidades na aplicação da informática 
educativa. 
 
70-358 LEITURAS EM PAULO FREIRE (2 CRÉDITOS) 
 Estudo da vida e obra de Paulo Freire com destaque para as principais teses defendidas na 
proposta pedagógica freireana. Discussão sobre os fundamentos da filosofia da educação em Freire: bases 
antropológicas, epistemológicas, políticas e éticas da educação à luz do pensamento freireano. 
 
70-359 METODOLOGIA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (2 créditos) 
 Aspectos históricos, políticos e ideológicos do processo de alfabetização no Brasil. Situação atual, 
perspectivas, princípios e implicações teóricos e metodológicos na Educação de Jovens e Adultos. 
 
70-361 FILOSOFIA PARA CRIANÇAS (2 CRÉDITOS) 
 A disciplina destina-se a trabalhar os pressupostos teórico-metodológicos que envolvem o 
processo de filosofar adequado às crianças. 
 
70-362 AVALIAÇÃO (2 CRÉDITOS) 
 A avaliação da aprendizagem na perspectiva histórico-social da Educação. Relação entre 
conhecimento e Avaliação. Concepções e práticas educativas de avaliação. 
 
70-363 ÉTICA E EDUCAÇÃO (2 CRÉDITOS) 

A reflexão no contexto do processo educativo. Conceituação de ética. Distinção entre ética e 
moral. Valores e normas morais. Liberdade e responsabilidade. Doutrinas éticas fundamentias. Questões 
éticas contemporâneas e sua relação com o processo educativo. 
 
70-365 FUNDAMENTOS DE CULTURA RELIGIOSA (2 CRÉDITOS ) 
  Estudar os fundamentos da cultura religiosa enfocando a construção da idéia de religião, o cenário 
religioso contemporâneo e as visões histórico-sociológicas das diferentes manifestações religiosas 
brasileiras. 
 
70-366 EDUCAÇÃO E TRABALHO (2 CRÉDITOS) 
  O desvelamento da realidade trabalho na obra de Marx, trabalho e conhecimento, o trabalho como 
princípio educativo. Trabalho e educação na terceira revolução industrial. Trabalho e educação na era 
neoliberal. Teoria do capital humano nos anos noventa. 
  O processo do trabalho docente: “racionalização” do conhecimento escolar. 
 
70-367 EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS (2 CRÉDITOS) 
 Sociedade e emergência de novos atores sociais. Movimentos sociais: Teorização, historicidade, 
diversidade e dinamicidade, caráter educativo; dimensão sócio-política-econômica-cultural dos 
Movimentos Sociais. 
 
70-369 TÓPICOS ESPECÍFICOS EM EDUCAÇÃO  (2 CRÉDITOS) 



 

  

 Estudo de temas contemporâneos na perspectiva de imprimir maior atualização ao Currículo do 
Curso. 
 
70-371 DESENVOLVIMENTO HUMANO E APRENDIZAGEM (3 cré ditos) 
 Teorias e modelos do desenvolvimento humano (pré-natal, motor, psico afetivo e emocional). 
Processos de crescimento, maturação e aprendizagem motora. Condicionantes sócio-econômicos e 
culturais. 
 
70-372 INTRODUÇÃO À HISTÓRIA DA ECONOMIA (4 crédito s) 
 Conceito, objetivo, e divisão da Economia. Necessidades e bem econômico central. Produção e 
produtividade. Circulação. Estrutura dos sistemas econômicos. Evolução das idéias econômicas: as 
principais escolas de pensamento econômico. 
 
70-440 PSICOLOGIA APLICADA AO TURISMO (2 créditos) 
Motivação humana. O comportamento humano. Conceito de grupo. As influências interpessoais. 
Processos e dinâmicas grupais. Liderança e gerenciamento: como articulação de processos grupais; 
desenvolvimento e obstáculos ao exercício da liderança. A influência da cultura organizacional no 
trabalho do sujeito. 
70-442 CAMPO PROFISSIONAL PED AI-I (2 créditos) 

Situar o aluno no contexto escolar e suas múltiplas relações tendo em vista a produção sócio 
histórica, viabilizando dessa forma a observação e descrição dos setores das Instituições dos Sistemas dos 
Anos Iniciais e suas especificidades escolares. 
 
70-443 CAMPO PROFISSIONAL PED AI-II (2 créditos) 

Oportunizar ao aluno da Pedagogia - Anos Iniciais o envolvimento na dinâmica escolar e não-
escolar, observando, identificando e analisando as possibilidades de atuação do pedagogo nos diversos 
setores dos espaços institucionais, estabelecendo relações teórico-práticas da educação, reais e possíveis. 
 
70-444 CAMPO PROFISSIONAL PED AI-III (2 créditos) 

Possibilitar ao acadêmico da Pedagogia - Anos Iniciais espaços de observação, identificação e 
análise da Educação Popular em Instituições Escolares e Não-Escolares identificando as relações teoria e 
prática, possibilitando a formação para a cidadania, tendo presente a herança  e possibilidades: os desafios 
culturais, legais e tecnológicos da prática educativa. 
 
70-445 CAMPO PROFISSIONAL PED AI-IV (2 créditos) 

Permitir que o aluno observe, identifique, reflita e analise o processo de construção do 
conhecimento, mediado pela atuação do pedagogo identificando as relações e interações que  permeiam o 
cotidiano escolar. Conhecimento das questões interdisciplinares  metodológicas de relacionamento e do 
processo avaliativo da prática pedagógica do professor, nos Anos Iniciais. 
 
70-446 - CAMPO PROFISSIONAL PED AI-V (2 créditos) 

Possibilitar ao acadêmico da Pedagogia - Anos Iniciais, o (re)conhecimento e interação das 
políticas de gestão educacional em sistemas e instituições escolares e não-escolares, inserindo o pedagogo 
nos processos de origem, gestão, coordenação de sistemas, unidades e projetos educacionais. 
 
70-447 CAMPO PROFISSIONAL PED AI-VI  (2 créditos) 

Atuação do pedagogo educador: (re)construção, compromisso e práxis na gestão - ação do processo 
educativo envolvendo o planejamento e ação de prática educativa no espaço educacional do Ensino 
Médio, propiciando aquisição de competências interdisciplinar para a intervenção adequada no processo 
educativo, buscando uma concepção multidimensional de aprender e ensinar. 
 
70-448 CAMPO PROFISSIONAL PED AI-VII (2 créditos) 



 

  

Investigação e vivência de projetos pedagógicos de intervenção em Instituições e Sistemas dos 
Anos Iniciais, possibilitando ao acadêmico um espaço de pesquisa e contribuição teórico-prática à 
dinâmica educacional. Ênfase no planejamento, desenvolvimento e avaliação de projetos vinculados. 

 
70-449 CAMPO PROFISSIONAL PED AI-VIII (2 créditos) 

Estabelecer vinculo entre ensino pesquisa e extensão através da socialização dos saberes 
investigados e experienciados nas pesquisas monográficas, (re)dimensionando o fazer pedagógico e 
propondo novas práticas docentes como formas de atuação do pedagogo educador. 
 
70-451 PESQUISA EDUCACIONAL I (4 créditos) 

Sentido e perspectiva do ensino Universitário: a tríplice missão: ensino pesquisa e extensão. A 
pesquisa na Universidade. O método científico. A produção científica. A comunidade científica. 
Trabalhos acadêmicos. Instrumentalização metodológica. 

 
70-452 PESQUISA EDUCACIONAL II (4 créditos) 

A pesquisa em educação e sua importância para uma intervenção na realidade educacional e social. 
Abordagens qualitativas de pesquisa educacional. Tipos de Pesquisa em Ciências Humanas. Pesquisa 
educacional: do problema a divulgação dos resultados. 
 
70-458 AÇÃO PEDAGÓGICA I - ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GESTÃO 
EDUCACIONAL (9 créditos) 

Interação das políticas de Gestão Educacional em sistemas e instituições escolares e não-escolares. 
Elaboração e execução de Projetos de Gestão Educacional para o desenvolvimento do Estágio 
Supervisionado. 
 
70-459 AÇÃO PEDAGÓGICA II - ESTÁGIO SUPERVISIONADO NAS MATÉRIAS 
PEDAGÓGICAS (9 créditos) 

Atuação do pedagogo educador no espaço educacional atuando nas disciplinas pedagógicas. 
Planejamento e estágio supervisionado da prática educativa nas disciplinas pedagógicas. 
 
70-462 - AÇÃO PEDAGÓGICA III - AI - ESTÁGIO SUPERVI SIONADO NOS ANOS INICIAIS 
(10 créditos) 

Relação entre teoria e prática através da elaboração de projeto para ação pedagógica nos anos 
iniciais. Estágio Supervisionado nos anos iniciais. 
 
70-463 AÇÃO PEDAGÓGICA III EI ( 0 A 3 ANOS) - ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL - 05 créditos 

Funções da Educação infantil de 0 a 3 anos. A estrutura didático pedagógica da educação infantil. 
A organização de atividades de educação e cuidados da criança, estágio supervisionado. 
 
70-464 AÇÃO PEDAGÓGICA IV EI (4 A 6 ANOS) - ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL - 05 créditos 

As Funções da Educação Infantil de 4 a 6 anos. A estrutura Didático pedagógico da Educação 
Infantil. Metodologias de trabalho na Educação Infantil. Estágio Supervisionado. 
 
70-465 CAMPO PROFISSIONAL PED EI-I (2 créditos) 

Situar o aluno no contexto escolar e suas múltiplas relações tendo em vista a produção sócio 
histórica, viabilizando dessa forma a observação e descrição dos setores das Instituições dos Sistemas da 
Educação Infantil e suas especificidades, escolares. 
 
70-466 CAMPO PROFISSIONAL PED EI-II (2 créditos) 



 

  

Oportunizar ao aluno da Pedagogia - Educação Infantil o envolvimento na dinâmica escolar e não-
escolar, observando, identificando e analisando as possibilidades de atuação do pedagogo nos diversos 
setores dos espaços institucionais, estabelecendo relações teórico-práticas da educação, reais e possíveis. 
 
70-467 CAMPO PROFISSIONAL PED EI-III (2 créditos) 

Possibilitar ao acadêmico da Pedagogia - Educação Infantil espaços de observação, identificação e 
análise da Educação Popular em Instituições Escolares e Não-Escolares identificando as relações teoria e 
prática, possibilitando a formação para a cidadania, tendo presente a herança e possibilidades: os desafios 
culturais, legais e tecnológicos da prática educativa. 
 
70-468 CAMPO PROFISSIONAL PED EI-IV (2 créditos) 

Permitir que o aluno observe, identifique, reflita e analise o processo de construção do 
conhecimento, mediado pela atuação do pedagogo identificando as relações e interações que permeiam o 
cotidiano escolar. Conhecimento das questões interdisciplinares  metodológicas de relacionamento e do 
processo avaliativo da prática pedagógica do professor, na Educação Infantil. 
 
70-469 CAMPO PROFISSIONAL PED EI-V (2 créditos) 

Possibilitar ao acadêmico da Pedagogia - Educação Infantil, o (re)conhecimento e interação das 
políticas de gestão educacional em sistemas e instituições escolares e não-escolares, inserindo o pedagogo 
nos processos de origem, gestão, coordenação de sistemas, unidades e projetos educacionais. 
 
70-470 CAMPO PROFISSIONAL PED EI-VI (2 créditos) 

Atuação do pedagogo educador: (re)construção, compromisso e práxis na gestão - ação do processo 
educativo envolvendo o planejamento e ação de prática educativa no espaço educacional do Ensino 
Médio, propiciando aquisição de competências interdisciplinar para a intervenção adequada no processo 
educativo, buscando uma concepção multidimensional de aprender e ensinar. 

 
70-471 CAMPO PROFISSIONAL PED EI-VII (2 créditos) 

Investigação e vivência de projetos pedagógicos de intervenção em Instituições e Sistemas de 
Educação Infantil, possibilitando ao acadêmico um espaço de pesquisa e contribuição teórico-prática à 
dinâmica educacional. Ênfase no planejamento, desenvolvimento e avaliação de projetos vinculados . 

 
70-472 CAMPO PROFISSIONAL PED EI-VIII (2 créditos) 

Estabelecer vinculo entre ensino pesquisa e extensão através da socialização dos saberes 
investigados e experienciados nas pesquisas monográficas, (re)dimensionando o fazer pedagógico e 
propondo novas práticas docentes como formas de atuação do pedagogo educador. 
 
70-476 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA (2 créditos) 
 Estudo sobre o processo de construção do conhecimento histórico. A história e seus métodos.  
História e suas fontes. Fontes primárias, fontes secundárias. Tipos de documentos. Análise de 
documentos. Caminhos de uma pesquisa em história. 
 
70-485 PRATICA DE ENSINO HIS-V (4 créditos) 
 Princípios teórico-metodológicos que embasam o ensino da História e observações in loco do 
cotidiano pedagógico relacionado a esse ensino, em espaços onde se desenvolvam práticas educativas não 
formais. 
 
70-486 PRATICA DE ENSINO HIS-VI (4 créditos) 
 Os procedimentos metodológicos no ensino da História, na Educação Básica formal e não formal, 
sua significação, importância e aplicabilidade. 
 
70-487 PRÁTICA DE ENSINO HIS-VII (2 créditos) 



 

  

A formação dos museus no Brasil e a relação com a construção da identidade nacional. Didática 
dos Museus, Educação Patrimonial, Memória e História, na formação do professor historiador. Prática de 
Museologia. 
 
70-488 PRATICA DE ENSINO HIS-VIII (2 créditos) 
 Noções Básicas de Arquivologia: conceituação, evolução histórica dos arquivos e da arquivologia, 
relações c/ os campos afins da biblioteconomia, documentação e  museologia. Áreas principais da 
terminologia arquivística: aspectos profissionais e  técnico-científicos da área. Legislação e ética. Prática 
de arquivologia. 

 
70-505 PRÁTICAS DE ENSINO GEO-II (2 créditos) 

Aquisição de competências para a intervenção adequada no contexto escolar. 
 
70-506 PRÁTICAS DE ENSINO GEO-III (2 créditos) 

Investigação e a vivência de projetos (pedagógicos) teoricamente sustentados. 
 
70-507 PRÁTICAS DE ENSINO GEO-IV (2 créditos) 

Espaço de pesquisa e contribuição à comunidade escolar. 
 
70-509 PRÁTICAS DE ENSINO GEO-VI (4 créditos) 

Elaboração de subsídios didáticos-pedagógicos para o ensino fundamental. 
 
70-510 PRÁTICAS DE ENSINO GEO-VII (6 créditos) 

Elaboração de subsídios didático-pedagógicos para o ensino médio. 
 
70-511 PRÁTICAS DE ENSINO GEO-VIII (6 créditos) 

Contribuição investigativa para o ensino de Geografia nível médio. 
 
70-512 ESTÁGIO SUPERVISIONADO GEO-I (6 créditos) 

Projeto de estágio em nível fundamental, e docência na 5º ou 6º série. 
 
70-513 ESTÁGIO SUPERVISIONADO GEO-II (6 créditos) 

Projeto de estágio em nível fundamental, e docência na 7º ou 8º série. 
 
70-514 ESTÁGIO SUPERVISIONADO GEO-III (6 créditos) 

Projeto de estágio em nível médio e docência nas séries iniciais do ensino médio. 
 
70-515 ESTÁGIO SUPERVISIONADO GEO-IV (8 créditos) 

 Projeto de estágio em nível médio e docência nas séries finais do ensino médio. 
 
70-518 PRÁTICAS DE ENSINO FIL L-I (4 créditos) 

Ementa não localizada. 
 
70-519 PRÁTICAS DE ENSINO FIL L-II (3 créditos) 

Ementa não localizada. 
 
70-520 PRÁTICAS DE ENSINO FIL L-III (4 créditos) 

Ementa não localizada. 
  
70-521 PRÁTICAS DE ENSINO FIL L-IV (3 créditos) 

Ementa não localizada. 
 

70-526 FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO (2 créditos) 



 

  

Análise histórico-crítica das características, funções e evolução da prática educativa, da organização 
escolar e das doutrinas pedagógicas, relativamente aos seus respectivos projetos econômicos, políticos e 
sociais. 
 
70-527 PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM B (2 créditos) 

Estudo das teorias da aprendizagem. Aprendizagem em suas diferentes dimensões. 
 
70-528 LEGISLAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA (2 crédito s) 

Estudos da Legislação Brasileira e suas implicações na formação de professores. Estatuto da 
criança e do adolescente. 
  
70-529 INTRODUÇÃO À  METODOLOGIA DA  PESQUISA (3 créditos) 

A pesquisa e sua função social. Tipos e características da pesquisa. Projeto de pesquisa. 
Relatório de pesquisa. Elaboração e apresentação de trabalhos acadêmicos. 

 
70-530 FUNDAMENTOS SÓCIO-FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO (4 créditos) 

 Análise das principais correntes filosóficas e sociológicas que influenciam o pensamento 
pedagógico. 
 
70-531 SENSORIAMENTO REMOTO I (2 créditos) 

Conceitos básicos e os princípios físicos do Sensoriamento Remoto e suas aplicações como 
ferramenta no levantamento e avaliação dos recursos naturais para fins de planejamento físico territorial. 
 
70-532 PLANEJAMENTO REGIONAL E DESENVOLVIMENTO SUST ENTÁVEL I (2 créditos) 

Concepções de planejamento, região e desenvolvimento, metodologia de planejamento e 
regionalização e a questão da sustentabilidade. 
 
70-537 GEOGRAFIA DOS ESPAÇOS TURÍSTICOS DA REGIÃO SUL I (2 créditos)  

Estudo do patrimônio natural e cultural da Região Sul como potenciais para o desenvolvimento do 
turismo. 
 
70-538 TURISMO: AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL DA R EGIÃO I (2 créditos) 

Patrimônio (conceito);O  suporte legal do patrimônio;O patrimônio como potencialidade para o 
desenvolvimento do turismo; Inventário do patrimônio regional;Turismo em áreas protegidas. 
 
70-539 TURISMO: CONCEITO E ORGANIZAÇÃO I  (2 crédit os) 

Conceitos e Definição de turismo. Aspectos Estruturais do Turismo. Características do Turismo 
como atividade econômica. Motivação e Segmentação. Núcleos Emissores e receptores. As empresas 
Turísticas. Os organismos Oficiais de Turismo. 
 
70-540 PLANEJAMENTO DO TURISMO I (2 créditos) 

Planejamento;Planejamento do turismo (conceitos básicos);Planejamento e gestão do turismo; 
Plano de desenvolvimento turístico integrado;Planejamento turístico municipal;Roteiro para planejamento 
do turismo;Políticas  Públicas de Turismo. 

 
70-541 GEOGRAFIA DO TURISMO I (2 créditos) 

Análise das implicações Sócio-Espaciais impostas pelo desenvolvimento das atividades turísticas. 
 

70-542 TURISMO E MEIO AMBIENTE I (2 créditos) 
Análise do turismo como alternativa para o desenvolvimento econômico dos lugares através da 

revalorização, resgate e gestão ambiental do Patrimônio. 
 

70-543 TURISMO, DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO I (2 c réditos) 



 

  

Análise do turismo como alternativa para o desenvolvimento e a Integração Regional. 
 

70-544 HISTÓRIA ECONÔMICO-POLÍTICO E SOCIEDADE NO B RASIL I (2 créditos) 
Através de consulta a mais e mais diversificadas fontes, especificar e aprofundar o estudo das 

Estruturas Econômicas, Políticas e Sociais do Brasil, sobretudo na fase mais recente. 
 

70-545 HISTÓRIA DO BRASIL I (2 créditos)  
Estudo das estruturas econômica, política, cultural e social do Brasil colônia, império e república. 

 
70-546 HISTÓRIA DA AMÉRICA I (2 créditos) 

Análise da História da América, relacionada ao contexto Europeu, nas estruturas sociais 
econômicas, políticas e culturais. Abrangendo os aspectos sócio-econômicos da formação das 
nacionalidades, culminando com os processos de Independência no século XIX. 
 
70-547 HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA I  (2 créditos)  

Conflitos do Século XX : avanços tecnológicos e transformações no cotidiano; nova ordem Mundial; 
nova cultura mundial. 
 
70-548 GEO-HISTÓRIA DO RIO GRANDE DO SUL I  (2 créditos) 

Estuda o processo histórico de ocupação do território gaúcho, a dinâmica populacional. O espaço 
da produção e circulação e as transformações no meio ambiente. 

 
70-549 GEO-POLÍTICA I (2 créditos) 

Geografia Política. Geografia Política e Geopolítica. As relações internacionais. Geopolítica e 
Meio-Ambiente. 
 
70-550 GEOGRAFIA DO RIO GRANDE DO SUL I (2 créditos) 

Estuda o crescimento, distribuição, estrutura e movimento da população.  
O espaço da produção circulação das idéias, o quadro natural como recurso e a interferência 

humana no mesmo. 
 
70-551 SOCIOLOGIA DO TRABALHO I (2 créditos) 

Estudo das Relações Sociais e dos Processos de Produção Social na Sociedade Contemporânea. 
 
70-553 TRABALHO DE GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA A (6 créd itos) 

Elaboração e execução de monografia referente a ciência geográfica através de projeto de 
pesquisa de campo e bibliográfico sobre assuntos diversos, principalmente sobre questões regionais, 
contribuindo para análise mais profunda e, senão para buscar soluções, pelo menos para realizar o seu 
levantamento. 
 
70-584 FTM DE ARTE E EDUCAÇÃO (4 créditos) 

Perceber a arte como produto histórico e cultural, enfatizando-a como área de conhecimento, 
produção e fruição a ser construída através da reflexão-ação. 
 
70-585 ESTÁGIO SUPERVISIONADO HIS I-A (5 créditos) 

Elaboração de projeto a ser aplicado em ambiente social e/ou de educação não formal,  aliando 
atividade acadêmica e docente, na interação com situações onde possam contribuir  com a prática 
pedagógica e o processo de construção dos conhecimentos.   
 
70-586 ESTÁGIO SUPERVISIONADO HIS II-A (6 créditos) 

(Projeto de intervenção em ambiente escolar formal). Elaboração de projeto a ser desenvolvido na 
Educação Básica formal, aliando atividade acadêmica e docente, na interação com ambientes de ensino.   
 



 

  

70-587 ESTÁGIO SUPERVISIONADO HIS III-A (8 créditos) 
Realizar a Prática de Ensino na modalidade Estágio Supervisionado em uma das séries finais do 

Ensino Fundamental, na Disciplina de História, em Escola da Rede Estadual, Municipal ou Particular, na 
área de abrangência das Coordenadorias de Educação e/ou Secretarias Municipais de Educação e de 
atuação da URI. 
 
70-588 ESTÁGIO SUPERVISIONADO HIS IV-A (8 créditos) 

Realizar a Prática de Ensino na modalidade Estágio Supervisionado, no Ensino Médio, na 
Disciplina de História, em Escola da Rede Estadual, Municipal ou Particular, na área de abrangência das 
Coordenadorias e/ou Secretarias Municipais de Educação e de atuação da URI. 
 
70-655 CARTOGRAFIA AMBIENTAL (4 créditos) 

Cartografia aplicada à análise ambiental, através da leitura, interpretação e elaboração de mapas e 
cartas temáticas. Aspectos metodológicos da interpretação de produtos de Sensoriamento Remoto e uso 
de Geotecnologias. 
 
70-660 - DIFERENÇAS CULTURAIS, USOS E COSTUMES DOS POVOS (2 créditos) 

O pensamento antropológico e sua importância para o comércio exterior. Cultura: um conceito 
antropológico. A relação cultura e mercado. A abordagem casos típicos de diferenças culturais, usos, 
costumes e história dos povos. O papel da cultura internacional nas negociações. Os fatores culturais que 
envolvem o ambiente de negociação internacional. Dimensão de diferentes culturas, comportamento e 
ética do negociador brasileiro. Cruzamento cultural na comunicação e serviços. Processos e técnicas de 
negociação para diferentes culturas. 
 
72-101 PSICOLOGIA GERAL (4 créditos) 
 Reduto histórico, ontológico e epistemológico da Psicologia. Processos psíquicos básicos (noções 
gerais e problemática). Escolas psicológicas contemporâneas (matrizes do pensamento psicológico). 
Psicólogos representativos: vida e obra e sua influência na cultura e educação. Questões específicas da 
atualidade no campo da Psicologia e sua aplicação na Educação. 
 
72-102 PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I (4 créditos) 

Relação entre psicologia e educação.  Psicologia evolutiva da infância. Teorias do 
desenvolvimento da criança e suas repercussões históricas e pedagógicas. Questões de educação na 
família, na sociedade e na escola, a luz da psicologia contemporânea. 
 
72-103 PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO II (4 créditos) 
 Psicologia da adolescência e do adulto. Psicologia da ação educativa e da relação docente. 
Formação da identidade do Pedagogo. 
 
72-104 PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO III (4 créditos) 
 Teorias da aprendizagem. Integridade da aprendizagem: aspectos normais e patológicos. 
Abordagem Psicopedagógica dos problemas e dificuldades de aprendizagem. Educação inclusiva. 
 
72-105 PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO IV (4 créditos) 
 Breve histórico da psicologia e sua relação com a educação.  Componentes psicossociais do ato 
educativo.  Psicologia da infância, da adolescência e da 3ª idade.  (Vida adulta) Tópicos específicos 
opcionais (direcionados ao respectivo curso). 
 
72-106 PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO V (4 créditos) 
 Psicologia da ação educativa e da relação docente, da aprendizagem (sua relação com a psicologia 
evolutiva e da motivação).  Teorias contemporâneas da aprendizagem (seus pressupostos e suas 
repercussões psicopedagógicas). Tópicos específicos opcionais (direcionado ao projeto do respectivo 
curso).  Planejamento de ensino Psicologia em 2º Grau. 



 

  

 
72-107 PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO (4 créditos) 
 Histórico da psicologia.  Teorias da Aprendizagem. Questões da atualidade no campo da 
psicologia.  Relações humanas no trabalho. 
 
72-109 PSICOLOGIA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO (4 crédi tos) 
 Situação da disciplina (definição, abrangência, limites, objetivos).  Pontos específicos: Relações 
humanas no trabalho; Psicologia Industrial e Profissional; Produção; Controle do rendimento no trabalho; 
Pontos de Psicologia geral; Comportamento humano na empresa.  A doutrinação dos trabalhadores 
através dos métodos das relações humanas.  Psicossociologia das empresas e organizações burocráticas.  
As relações de classe entre capital e trabalho vistas do ângulo da psicologia.  Questões de psicologia do 
trabalho. 
 
72-111 PSICOMOTRICIDADE E PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM  B  (4 créditos) 
 Conceitos Psicomotores.  Elementos básicos da psicomotricidade. Processo de desenvolvimento.  
Objetivos de acordo com a idade.  Perfil psicomotor.  Educação e reeducação psicomotora.  Distúrbios 
psicomotores e sua relação com os problemas de aprendizagem.  O professor e a psicomotricidade. O 
currículo de Educação Psicomotora para as séries iniciais.  Materiais e meios auxiliares de ensino no 
desenvolvimento da psicomotricidade. Sugestões práticas.  Estudos de casos. 
 
72-116 DIDÁTICA II (4 créditos) 
 A evolução do conceito de planejamento ao longo da história. Projeto político-pedagógico e projeto 
de ensino como forma de organização e transformação da escola, do currículo e de intervenção na 
realidade social (pressupostos, concepções, âmbito e enfoque). Relação teoria-prática.  
 
72-117 DIDÁTICA III (4 créditos) 
 A avaliação da aprendizagem em diferentes perspectivas. Relação entre conhecimento e avaliação. 
Concepções e práticas educativas de avaliação. 
 
72-120 BASES TEÓRICAS DA ALFABETIZAÇÃO (4 créditos) 
 Conceito e histórico da alfabetização. A escrita e sua história. Alfabetização como processo de 
aquisição da língua escrita. Psicolingüística e alfabetização. Sociolingüística. Teorias de alfabetização. 
 
72-125 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DE ENSINO DE 1º GRAU (4 créditos) 

Análise crítica da organização estrutural e funcional do ensino de 1º.Grau no Brasil, em níveis de 
micro e macro sistema, a luz da realidade educacional e escolar brasileira, da legislação pertinente e da 
teoria educacional. 
 
72-126 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DE ENSINO DE 2º.GRAU (4 créditos) 

Análise crítica da organicidade estrutural e funcional do 2º. Grau no Brasil, em níveis de micro e 
macro sistema, a luz da realidade educacional e escolar brasileira, da legislação pertinente e da teoria 
educacional, com destaque para a questão do ensino técnico profissionalizante e da relação entre 
educação e trabalho. 
 
72-127 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO ENSINO DE 1º E 2º GRAUS (4 créditos) 
 Análise crítica do ensino de 1º. e 2º. Graus no Brasil, em níveis de micro e macro sistema. Estudo 
da Legislação básica do ensino de 1º. e 2º. Graus. Constituições Federal, Estadual e Leis Orgânicas 
Municipais. 
 
72-128 LEGISLAÇÃO BÁSICA (4 créditos) 
 Interpretar criticamente textos legais relativos à educação brasileira, identificando não apenas a 
letra da lei, mas destacar as entrelinhas, o caráter ideológico, o sentido histórico e político, com destaque 
para a gênese histórica da sua elaboração e paras as repercussões no âmbito educacional e escolar.  



 

  

 
72-141 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO I (4 créditos) 
 Análise histórico-crítica das características, funções e evolução da Educação, da Organização 
Escolar e das Doutrinas Pedagógicas nas Formações Sociais organizadas sob o modo de Produção 
Primitivo-Asiático (MPP/A), Escravista (MPE) Feudal (MPF), discutindo os pressupostos filosófico-
ideológicos da Educação na Antiguidade e na Idade Média, a partir do contexto socioeconômico, político 
e cultural de cada Formação Social, com destaque para a “Paidéia” grega, a “Humanistas” romana e a 
“Escolástica” Medieval e seus respectivos representantes principais. 
 
72-142 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO II (4 créditos) 
 Análise histórico-crítica das características, funções e evolução da educação, da organização 
escolar, e das doutrinas pedagógicas nas formações sociais organizadas sob o modo de produção 
capitalista e socialista, a partir do contexto sócio-econômico e político-ideológico-cultural. 
 
72-143 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA (4 créditos)  
 Análise histórico-crítica das características, funções e evolução da Educação Brasileira, em seus 
diferentes períodos históricos, modelos econômicos e contextos político-ideológicos-culturais, com 
destaque para a educação jesuíta, liberal e progressista. 
 
72-151 MÉTODOS E PROCESSOS DE ALFABETIZAÇÃO (4 créditos) 
 Métodos de alfabetização: analíticos, sintéticos, mistos e natural. Análise crítica e 
operacionalização. Psicogênese da língua escrita: proposta global de alfabetização - operacionalização na 
prática pedagógica. (Planejamento e execução). 
 
72-152 METODOLOGIA DO ENSINO DE 2º GRAU (4 créditos) 
 Projeto Pedagógico de Escola de 2º Grau.  A construção do conhecimento. Estudo da Metodologia 
de Ensino no contexto atual e no contexto do ensino de 2º Grau, seus objetivos e seus pressupostos. A 
prática educacional: a formação do professor para o ensino de 2º.Grau. A prática concreta do professor de 
2º Grau. O ensino noturno e a educação de adultos como desafio para o professor de nossos dias. 
 
72-153 PRINCÍPIOS E MÉTODOS DE ORIENTAÇÃO PARA AS SÉRIES INICIAS (2 créditos) 
 Análise dos pressupostos, fundamentos e princípios de orientação educacional para as séries 
iniciais, situando o pedagogo numa dimensão conscientizadora e comprometida com a prática 
pedagógica. 
 
72-154 PRÁTICA DE ENSINO DE 1º GRAU E ESTÁGIO SUPERVISIONADO (8 créditos) 

 A disciplina possui caráter interdisciplinar e se caracteriza como processo que permeia o curso, 
enfatizando a relação biunívoca teorica-prática.  O Estágio Supervisionado enquanto eixo polarizador das 
diferentes disciplinas do curso é elemento interior da Prática de Ensino e, como esta, promove a mediação 
entre Universidade e Escola de 1º Grau, através de atividades diversificadas de Ensino, Pesquisa e 
Extensão. 
 
72-155 PRÁTICA DE ENSINO DE 2º GRAU E ESTÁGIO SUPERVISIONADO (8 créditos) 
 O estágio supervisionado das diferentes disciplinas do curso é elemento interior da prática de 
ensino e, como esta, promove a mediação entre Universidade e Escolas de 2º Grau, através de atividades 
diversificadas de ensino, pesquisa e extensão.  Possui caráter interdisciplinar e se caracteriza como 
processo que permeia o curso, enfatizando a relação biunívoca teoria x prática. 
 
72-156 CURRÍCULOS E PROGRAMAS I (4 créditos) 
 O Currículo na educação brasileira. Políticas Públicas e Currículo. O currículo na Educação, 
considerando as diferentes tendências pedagógicas. Princípios básicos do currículo numa prática 
pedagógica. Ação Político-Pedagógica da escola. 
 



 

  

72-161 ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E OCUPACIONAL I (4 cr éditos) 
 Articulação entre Educação, Orientação e Docência.  Evolução histórica da OE no Brasil.  
Pressupostos e Fundamentos da OE: filosóficos, psicólogos e sociológicos.  Tendências da orientação 
educacional. Tendência liberal e progressista.  A Orientação Educacional no contexto escolar e social 
brasileiro. 
 
72-162 ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E OCUPACIONAL II (4 c réditos) 
 A partir de conceitos de trabalho de ocupação e profissão, a disciplina analisa a orientação 
ocupacional como uma dimensão da orientação educacional inseparável da orientação vocacional e 
profissional dentro do sistema escolar e social brasileiro. 
 
72-186 METODOLOGIA DE ENSINO E CONTEÚDOS BÁSICOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E 
RECREAÇÃO (4 créditos) 
 Estudo das diferentes teorias que fundamentam a educação física e recreação, e sua aplicabilidade 
no desenvolvimento psicomotor e percentual da criança. Planejamento e execução de atividades baseadas 
em estudo, análise e percepção do movimento humano nesta área do conhecimento. 
 
72-211 FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO I (4 créditos) 
 Estudo e reflexão da natureza e especificidade do trabalho educativo como forma de conhecimento 
e crítica da origem, lugar, papel e tarefa do educador. Análise das principais correntes filosóficas que 
influenciam o pensamento pedagógico. 
 
72-212 FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO II (4 créditos) 
 Conhecimento da realidade da educação por meio de autores e teorias pedagógicas clássicas e 
contemporâneas. Conhecimento dos aspectos axiológicos, antropológicos, epistemológicos e ético-
políticos sobre o fenômeno educacional. Estudo e reflexão da gênese das tendências pedagógicas à luz da 
necessidade de formação do educador comprometido com a humanização da sociedade. 
 
72-213 SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO I (4 créditos) 
 A educação como prática social determinada no tempo e no espaço. Fundamentos teórico-críticos 
da relação entre sociedade e educação, a luz dos paradigmas metodológicos do consenso e do conflito em 
Sociologia da Educação. Ênfase para a análise da estrutura e conjuntura educacional brasileira.  
 
72-214 SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO II (4 créditos) 
 O contexto e os fundamentos da Pedagogia Crítica. O trabalho como princípio educativo. Bases 
sociológicas da educação através da leitura dos clássicos da Pedagogia do Trabalho. 
 
72-215 SEMINÁRIOS DAS METODOLOGIAS ESPECÍFICAS DE 1º E 2º GRAUS (4 créditos) 
 Elementos metodológicos de 1º e 2º graus.  Enfoque complementar e suplementar da prática 
pedagógica. 
 
72-252 ADMINISTRAÇÃO EM ESCOLAS DE 1º GRAU A  (4 créditos) 
 Estrutura formal da escola.  Administração escolar - visão científica crítica.  Administração 
participativa.  A administração escolar.  O organograma da escola.  Planejamento participativo.  
Avaliação administrativa. 
 
72-261 PLANEJAMENTO EDUCACIONAL (4 créditos) 
 Visão sociológica e filosófica do planejamento.  Tipos de Planejamento.  Linhas e diretrizes do 
planejamento da educação na: União, Estados e Municípios.  Instâncias de planejamento e caracterização: 
Federal, Estadual e Municipal.  Planejamento escolar e seus desdobramentos. 
 
72-283 LEGISLAÇÃO DO ENSINO I (4 créditos) 



 

  

 Legislação que rege a educação no Brasil - no estado e nos municípios. Estudo das LDBs.  Análise 
teórica e prática. 
 
72-284 LEGISLAÇÃO DE ENSINO II (4 créditos) 
 O professor e sua relação com as constituições estadual, federal, lei municipal e CLT. 
 
72-285 CURRÍCULOS E PROGRAMAS II (4 créditos) 
 A escola e o planejamento curricular.  Currículo e o planejamento da aprendizagem. Atividades e 
experiências curriculares.  Avaliação do currículo. 
 
72-291 ESTATÍSTICA APLICADA À EDUCAÇÃO I (4 crédito s)  
 Estudos dos conceitos básicos e aplicações da disciplina, dando condições ao educador para fazer 
pesquisas referentes a sua área mostrando-as através de gráficos e tabelas.  Estudo das várias maneiras de 
calcular uma média.  Escala de notas baseadas no desvio padrão.  Probabilidade.  Teoria da decisão 
estatística.  Testes de hipótese e significância.  Correlação e regulação. 
 
72-292 ESTATÍSTICA APLICADA À EDUCAÇÃO II (4 crédit os) 
 Medidas de assimetria: curtos e curva normal. Elaboração de gráficos e tabelas a partir de 
pesquisas desenvolvidas em escolas de 1º e 2º graus. 
 
72-294 METODOLOGIA DO ENSINO DE 1º GRAU (4 créditos) 
 Proposta pedagógica para o ensino de 1º grau.  Planejamento e execução de atividades didático-
pedagógicas em diferentes realidades. 
 
72-301 PRINCÍPIOS E MÉTODOS DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLA R I -  04 créditos 
 Introdução a teoria geral da administração. Habilidades do Administrador eficaz. Formação pessoal 
e competência profissional. Análise transacional. Formação de Recursos Humanos. Análise de diferentes 
abordagens de Administração Escolar I. 
 
72-302 PRINCÍPIOS E MÉTODOS DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLA R II (4 créditos) 
 Desenvolvimento organizacional. Estilos de administração e processo decisório. Novas tendências: 
auto-gestão, co-gestão, administração participativa e colegiada. Marketing pessoal e empresarial. 
Dinâmica de grupo. 
 
72-303 PRINCÍPIOS E MÉTODOS DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLA R III (4 créditos) 
 Administração dos recursos materiais e patrimoniais. Abordagem organizacional e situacional. 
Operações de controle e gerenciamento de recursos materiais, físicos e financeiros. Planejamento desses 
serviços. Serviços de apoio. O pedagógico como suporte da ação administrativa. 
 
72-304 PRINCÍPIOS E MÉTODOS DE SUPERVISÃO ESCOLAR I (4 créditos) 
 Análise dos princípios e métodos da Supervisão voltados para uma ação integrada e participativa. 
O planejamento, a ação supervisora e o processo de tomada de decisões. 
 
72-305 PRINCÍPIOS E MÉTODOS DE SUPERVISÃO ESCOLAR II (4 créditos) 
 Dispositivos legais que justificam a supervisão na Escola. Legislação que auxilia o 
desenvolvimento do supervisor em nível macro educacional. A supervisão escolar e o funcionamento, do 
todo escolar tendo em vista o satisfatório desenvolvimento do processo ensino aprendizagem visando 
humanizar a educação, fazendo da tecnologia um meio e não um fim, formando um cidadão consciente e 
responsável. 
 
72-307 PRINCÍPIOS E MÉTODOS DE ORIENTAÇÃO EDUCACION AL I (4 créditos) 
 Análise da conjuntura brasileira. Introdução a Orientação Educacional - evolução e história na 
educação brasileira. Princípios, pressupostos teóricos e embasamento legal. A Orientação Educacional no 



 

  

processo dialético-crítico-pedagógico. Permanência ou mudança - um novo modelo pedagógico. Escola, 
vida e trabalho: compromisso com a transformação Métodos e técnicas em Orientação Educacional. 
 
72-308 PRINCÍPIOS E MÉTODOS DE ORIENTAÇÃO EDUCACION AL II (4 créditos) 
 Princípios e métodos em Orientação Educacional. Planejamento e avaliação do Serviço de 
Orientação Educacional. Dinâmica de grupo, relações interpessoais. Observação prática no SOE de 
Escolas de 1º. e 2º. Graus. Entrevistas com Orientadores Educacionais. 
 
72-312 ADMINISTRAÇÃO EM ESCOLA DE 1º GRAU - A (4 créditos) 
 Planejamento participativo e estratégico. Plano global da escola. Regimento escolar. A questão do 
currículo. Legislação de ensino. Especificidades da dinâmica escolar no 2º grau - Aspectos 
psicopedagógicos. Valores e prioridades na Escolar x Comunidade. 
 
72-313 SUPERVISÃO EM ESCOLAS DE 1º GRAU (4 créditos) 
 Considerando a educação como uma prática social determinada no tempo e no espaço, a disciplina 
visa ao estudo crítico da relação entre educação e sociedade, a luz dos paradigmas contrastantes do 
consenso e do conflito e seus respectivos enfoques teórico-metodológicos e explicitando suas implicações 
na realidade educacional brasileira. 
 
72-314 SUPERVISÃO EM ESCOLAS DE 2º GRAU (4 créditos) 
 Análise sociológica da realidade escolar brasileira segundo os paradigmas do consenso e do 
conflito, identificando a relação entre a escola e a produção no quadro econômico-político do Brasil, com 
destaques para a função social da escola e para estudos concretos de sala de aula. 
 
72-315 ORIENTAÇÃO EM ESCOLAS DE 1º GRAU (4 créditos) 
 Legislação pertinente à Orientação Educacional. Especificidade da Escola de 1º grau. Projeto 
psicopedagógico, gestado no coletivo, da Escola de 1º Grau. Revisão do ser e do fazer do Orientador 
Educacional frente: a construção do conhecimento, trabalho com o aluno, professor, funcionário, família e 
comunidade. Gestão democrática. Integração dos serviços da escola. Avaliação escolar. 
 
72-316 ORIENTAÇÃO EM ESCOLAS DE 2º GRAU (4 créditos) 
 Especificidade da Escola de 2º. grau. Projeto psicopedagógico gestado no coletivo da escola de 2º. 
grau. Orientação vocacional, profissional e ocupacional. Liderança e processo de socialização de alunos. 
Atividades com o GRÊMIO. Avaliação Escolar. 
 
72-321 AVALIAÇÃO (4 créditos) 
 A avaliação no contexto das tendências pedagógicas: A favor ou contra a democratização. A 
prática avaliativa na escola de 1º. e 2º. Graus. A importância da competência técnica e do compromisso 
político do educador na prática da avaliação. A necessidade da avaliação institucional para garantir a 
qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Níveis de atuação em relação a avaliação do sistema, da 
escola, do processo ensino-aprendizagem e do aluno. 
 
72-341 PRÁTICA DE ENSINO COM ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SUPERVISÃO 
ESCOLAR (8 créditos) 
 A prática da supervisão escolar tendo em vista a ação positiva e democrática do supervisor visando 
ao melhor planejamento, coordenação e execução. 
 
72-342 PRÁTICA DE ENSINO COM ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ADMINISTRAÇÃO 
ESCOLAR -  08 créditos 
 Diagnóstico da comunidade escolar. Estabelecimento conjunto de metas e prioridades na escola, no 
que se refere a administração escolar. 
 



 

  

72-343 PRÁTICA DE ENSINO COM ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ORIENTAÇÃO 
EDUCACIONAL (8 créditos) 
 Diagnóstico da comunidade escolar. Estabelecimento conjunto de metas e prioridades. 
Planejamento integrado com os demais serviços da escola. Desenvolvimento das ações previstas. 
Avaliação do processo. Registro e documentário da prática realizada. Relatório final. 
 
72-344 PSICOMETRIA I (4 créditos) 
 Histórico, conceituação e requisitos dos testes psicológicos, classificação e áreas de aplicação, a 
ética na utilização dos testes  psicológicos, aplicação e avaliação de testes de inteligência. 
 
72-345 PSICOMETRIA II (4 créditos) 
 Testes da Personalidade, testes de aptidões específicas, testes de interesse, montagem de bateria de 
testes psicológicos, elaboração de laudo psicológico. 
 
72-346 PSICOMETRIA III (4 créditos) 
 Estudo do teste de VISE e WALS. 
 
72-347 PSICOLOGIA DA PERSONALIDADE I (4 créditos) 
 Introdução à Psicologia da Personalidade. A personalidade sob a ótica da Psicanálise: uma 
introdução a obra de Freud. LACAN: o sentido de um retorno a Freud. A importância da psicanálise para 
uma epistemologia contemporânea. 
 
72-348 PSICOLOGIA DA PERSONALIDADE II (4 créditos) 
 Estudo da personalidade, a estrutura da personalidade segundo as teorias da gestalterapia, 
abordagem centrada na pessoa, psicologia da auto-atualização, análise transacional, psicodrama e 
abordagens mais recentes em desenvolvimento. 
 
72-350 PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM (4 créditos) 
 Estudo dos principais problemas de aprendizagem, distúrbios, diagnóstico diferencial e abordagens 
de tratamento. 
 
72-351 ACONSELHAMENTO PSICOPEDAGÓGICO (4 créditos) 
 Desenvolvimento humano. Relações interpessoais e comunicação. Relação de ajuda. Teorias e 
práticas em coordenação e Aconselhamento. Aconselhamento psicopedagógico. 
 
72-353 PSICOLOGIA ESCOLAR (4 créditos) 
 Análise da escola dentro do sistema educacional brasileiro, dinâmica da organização escolar, a 
psicologia escolar numa visão histórica, os serviços da psicologia escolar, a equipe interdisciplinar. 
 
72-354 PSICOLOGIA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO I (4 cré ditos) 
 Noções básicas de psicologia. A estrutura Psíquica.  A formação da personalidade. A noção de 
normalidade. O comportamento humano: estudo comparativo entre as principais escolas da Psicologia.  
Grupos: Formação e desenvolvimento. Motivação. 
 
72-355 PSICOLOGIA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO II (4 cr éditos) 
 Grupos: Formação e desenvolvimento. Comunicação. Liderança. Mudança: Resistência nas 
organizações. Tensão e conflitos. Ajustamento e Produtividade. Instrumento de avaliação do 
comportamento. 
 
72-356 DIDÁTICA E METODOLOGIA APLICADA AO ENSINO DE  2º GRAU (10 créditos) 
 O papel da Didática na formação de educadores. Evolução histórica da Didática. Planejamento 
como ato decisório, filosófico-político, científico e técnico. Metodologia enquanto ato político da prática 
educacional. Didática fundamental e instrumental. A Didática no processo de construção do 



 

  

conhecimento: Aprender a Aprender. Ciência, Tecnologia, Educação e Didática: a relação necessária. 
Projeto Pedagógico de Escola de 2º Grau. A construção do conhecimento. Estudo da Metodologia de 
Ensino no contexto atual e no contexto do ensino de 2º grau, seus objetivos e seus pressupostos. A prática 
educacional: a formação do professor para o ensino de 2º grau. A prática concreta de professores de 2º 
grau. O ensino noturno e a educação de adultos como desafio para o professor de nossos dias. 
 
72-357 PRÁTICA  DE ENSINO DE 2º GRAU E ESTÁGIO SUPERVISIONADO (20 créditos) 
 Características do ensino de 2º grau. Prática nas escolas de 2º grau envolvendo observação, análise, 
execução de aulas. Planejamento, execução e avaliação do processo ensino-aprendizagem, voltado para o 
ensino de 2º grau. 
 
72-358 PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO E DA APRENDIZAGEM (6 créditos) 
 Aprofundamento e análise das bases psicológicas dos processos educativos concentrando o estudo 
na caracterização da identidade bio-psico-social do adolescente e do adulto à luz da psicologia evolutiva. 
Caracterização da ação educativa nas suas múltiplas relações e pela mediação dos componentes do ato 
educativo da escola. Relação teórico-prática da aprendizagem. 
 
72-359 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO ENSINO DE 1º E 2º GRAUS (6 créditos) 
 Estudo do contexto educacional brasileiro com ênfase à estrutura e o funcionamento do ensino de 
1º e 2º graus. Estudo e comparação da legislação referente ao ensino de 1º e 2º graus. Análise da escola, à 
luz da conjuntura educacional, com vistas a possibilitar a compreensão e utilização de novas estratégias 
de organização, planejamento, estruturação e desenvolvimento do ensino de 1º e 2º graus. Estudo do 
Estatuto da criança e do adolescente. 
 
72-360 PRÁTICA EM SUPERVISÃO ESCOLAR DE 1º GRAU - ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
(10 créditos) 
 Caracterização do ensino de 1º grau. Observação e análise de aspectos administrativos e 
pedagógicos da escola utilizada como prática de trabalho. Planejamento, execução e avaliação do 
processo de supervisão. Atividades complementares. 
 
72-361 PRÁTICA EM SUPERVISÃO ESCOLAR DE 2º GRAU-ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
(10 créditos) 
 Caracterização do ensino de 2º grau. Observação e análise de aspectos administrativos e 
pedagógicos da escola utilizada como prática de trabalho. Planejamento, execução e avaliação do 
processo de supervisão do ensino de 2º grau.  
 
72-363 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA  I (4 créditos) 
 Análise crítica das políticas, da organização do ensino fundamental no Brasil, em níveis de macro e 
micro sistema, à luz da realidade educacional e escolar brasileira, da legislação pertinente e da teoria 
educacional. 
 
72-364 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA  II (4 créditos) 
 Análise crítica das políticas, da organização estrutural e funcional do ensino médio no Brasil, em 
níveis de macro e micro sistema, à luz da realidade educacional e escolar brasileira, da legislação 
pertinente e da teoria educacional, com destaque para as relações entre educação e trabalho e entre 
ciências e tecnologia. 
 
72-366 PRÁTICA DE ENSINO NAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS - ENSINO MÉDIO (10 
créditos) 
 O Estágio Supervisionado das diferentes disciplinas do curso é elemento interno da Prática de 
Ensino e, como tal, promove a mediação entre a Universidade e as escolas de Ensino Médio, através de 
atividades diversificadas de ensino, pesquisa e extensão. Possui caráter interdisciplinar e se caracteriza 
como processo que permeia o Curso, enfatizando a relação biunívoca teoria x prática. 



 

  

 
72-367 PRÁTICA DE ENSINO NAS SÉRIES INICIAIS - ENSINO FUINDAMENTAL -10 créditos 
 A disciplina possui caráter interdisciplinar e se caracteriza como processo que permeia o Curso, 
enfatizando a relação biunívoca teórica-prática. O Estágio Supervisionado enquanto eixo polarizador das 
diferentes disciplinas do curso é elemento interno da prática de Ensino e, como esta, promove a mediação 
entre Universidade e Escola Básica, através de atividades diversificadas de ensino, pesquisa e extensão. 
 
72-368 METODOLOGIA DO ENSINO MÉDIO (4 créditos) 
 Projeto Pedagógico da Escola do Ensino Médio. Estudo do processo pedagógico no contexto atual. 
A prática educacional do professor. Formação do professor para o Ensino Médio: aspectos teórico-
práticos. O ensino noturno e a educação de adultos. 
 
72-375 PESQUISA EM EDUCAÇÃO I-  02 créditos 
 A pesquisa em educação e sua importância para uma intervenção na realidade educacional e social. 
Tipos de pesquisa científica e sua aplicação para a realidade educacional. Elementos que compõem o 
projeto de pesquisa. 
 
72-376 PESQUISA EM EDUCAÇÃO II (2 créditos) 
 Fases da elaboração da pesquisa. Investigação e metodologia da coleta de dados. Técnicas de 
pesquisa. Exposição e apresentação de Relatório de Pesquisa. 
 
72-377 - ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA I e II (4 créditos) 
 Análise crítica das políticas da organização estrutural e funcional do ensino fundamental e médio 
no Brasil, em níveis de macro e micro sistema, à luz da realidade educacional e escolar brasileira, da 
legislação pertinente e da teoria educacional. Situa ainda as relações entre educação e trabalho e entre 
ciência, tecnologia, educação e trabalho. 
 
73-104 ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA E DEMOGRAFIA (4 cré ditos) 
 Estuda a importância da cartografia, os diferentes tipos de mapas, localização, orientação e direção 
no espaço absoluto e relativo. Crescimento, distribuição, composição e movimentos da população. 
 
73-119 GEOGRAFIA HUMANA (4 créditos) 
 Introdução ao estudo da geografia, geografia da população, Geografia da Produção e Geografia da 
Circulação. 
 
73-171 TRABALHO DE GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA (4 crédito s) 
 Orienta a montagem do projeto e a elaboração de monografia de conclusão de curso. 
 
73-175 METODOLOGIA DE ENSINO DE HISTÓRIA DE 1º GRAU  (4 créditos) 
 Oportuniza uma fundamentação sobre métodos e técnicas para o trabalho no primeiro grau. A 
estrutura da história enquanto ciência, visando à aplicação dos conteúdos adquiridos no curso de 
graduação, a partir da sala de aula, pelo futuro professor. 
 
73-176 METODOLOGIA DO ENSINO DE PESQUISA DE 2º GRAU (4 créditos) 
 Fornece ao futuro professor de história fundamentação sobre métodos e técnicas para o trabalho no 
segundo grau, dando-lhe condições de conhecer a estrutura da história enquanto ciência, visando a 
aplicação dos conteúdos adquiridos no curso de graduação, na prática da sala de aula na escola de 2º 
Grau. 
 
73-177 PRÁTICA DE ENSINO EM HISTÓRIA DE 1º GRAU (4 créditos) 
 Oportuniza o planejamento, execução e avaliação do processo ensino-aprendizagem numa situação 
concreta, de sala-de-aula na escola de 1º Grau. 
 



 

  

73-178 PRÁTICA DE ENSINO EM HISTÓRIA DE 2º GRAU (4 créditos) 
 Estuda a organização e planejamento do procedimento didático aplicável ao ensino/aprendizagem 
da história no 2º grau, de acordo com os objetivos propostos e os conteúdos estabelecidos, numa situação 
concreta de sala de aula. 
 
73-181 HISTÓRIA DAS SOCIEDADES PRIMITIVAS (4 crédit os) 
 Estuda a Pré-História: conceitos e periodização. Análise das mudanças ambientais e da evolução da 
espécie humana. Estudo dos coletores e caçadores do Paleolítico e de sua cultura material. A revolução do 
neolítico e o processo de sedentarização. A pré-história asiática, africana e americana. 
 
73-184 HISTÓRIA DAS SOCIEDADES IBÉRICAS (4 créditos) 
 Analisa a conjuntura que levou o Estado português e do espanhol, preparando para os estudos de 
História do Brasil e da América. 
 
73-188 HISTÓRIA DO BRASIL IMPÉRIO (4 créditos) 
 Estuda o processo de emancipação do Brasil. O liberalismo na Ordem constitucional. Examina a 
formação do período regencial, do segundo reinado e do processo de centralização política. Examina 
ainda a economia, a sociedade e a cultura durante o Império.  
 
73-201 HISTÓRIA DA AMÉRICA COLONIAL (4 créditos) 
 Examina as principais culturas encontradas pelo conquistador europeu, o processo de dominação 
americano. Analisa o espaço americano, os mecanismos desta dominação até o processo de 
independência. 
 
73-202 HISTÓRIA DA AMÉRICA CONTEMPORÂNEA (4 crédito s) 
 Analisa numa dimensão histórica, os processos econômicos e sociais pós independência na 
América, suas diferenciações e antagonismos. Aborda, ainda, a estrutura contemporânea de expoliação, 
limites e possibilidades do continente latino-americano em termos de maior grau de emancipação política-
econômica social. 
 
73-203 HISTÓRIA DA ARTE BRASILEIRA (4 créditos) 
 Relacionar as especificações da produção artística nos países hegemônicos e no Brasil, como país 
subordinado. Estudo e análise sobre as manifestações artísticas considerando a estrutura social, posição 
social do artista e consumo dessa arte. 
 
73-205 HISTÓRIA DO BRASIL COLÔNIA (4 créditos) 
 Estuda a ocupação do território e a expansão portuguesa. As disputas coloniais e a consolidação do 
domínio português. A crise do sistema colonial e os primórdios do liberalismo no Brasil Colônia. A 
sociedade e a cultura na Colônia. 
 
73-206 HISTÓRIA DO BRASIL REPÚBLICA (4 créditos) 
 Estuda a formação e consolidação da República, em sua fase oligarquia. Revolução de 1930 e a 
ascensão da burguesia industrial. República Nova, o estado novo a era do Populismo, o período pós-1964. 
A nova República. 
 
73-212 HISTÓRIA REGIONAL (4 créditos) 
 Analisa o contexto que levou o surgimento das reduções jesuíticas-guarani na província do 
Paraguai. O modelo político, educacional e econômico das reduções, bem como suas expressões artísticas 
e culturais. Introduz um questionamento a respeito das interpretações ideológicas sobre a experiência 
missioneira. 
 
73-215 HISTÓRIA DAS IDÉIAS POLÍTICAS E SOCIAIS (4 créditos) 



 

  

 Estuda e sistematiza as principais doutrinas que marcaram o desenvolvimento do pensamento 
político, centralizando a questão nas relações Estado/Sociedade Civil. 
 
73-216 HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO (4 créditos) 
 Realiza a análise histórica das doutrinas econômicas mais significativas relacionando-as com os 
fatos e processos econômicos também mais relevantes. 
 
73-217 HISTÓRIA DAS DOUTRINAS MORAIS (4 créditos) 
 Aborda a aparição e sucessão de doutrinas morais fundamentais, em conexão com a mudança e a 
sucessão de estruturas sociais, e, dentro delas, da vida moral, desde a Ética Grega (Sofistas, Sócrates, 
Platão, Aristóteles, Estóicos e Epicuristas), passando pela Ética Cristã Medieval (Ética Antropocêntrica e 
Ética Kantiana) e pela Ética Contemporânea (Existencialismo, pragmatismo, psicanálise, Marxismo, Neo-
Positivismo), para chegar, finalmente, à Ética Latino-Americana da Alteridade (Dussel). 
 
73-220 HISTÓRIA DAS RELIGIÕES (4 créditos) 
 Estuda a história das religiões em conexão com a formação sócio-econômica e política das 
respectivas sociedades ou grupos sociais. Examina as grandes religiões chinesas (Taoísmo, 
Confucionismo) e hindus (Hinduísmo, Budismo), passando pelas religiões monoteístas de origem 
semítica (Judaísmo, Cristianismo, Islamismo), pelas religiões protestantes surgidas da Reforma, pelo 
Esperitismo Kardecista, pelas religiões emanadas do fracionismo do Protestantismo, pelas religiões afro-
brasileiras, pelas religiões pentecostais, pelas igrejas eletrônicas, para, finalmente, chegar ao “novo modo 
de ser igreja” proposto pelas teologias da libertação. 
 
73-221 HISTÓRIA DAS RELAÇÕES EXTERIORES (4 créditos) 
 Estuda e analisa o desenvolvimento das relações exteriores do Brasil desde a independência até 
nossos dias. 
 
73-222 HISTÓRIA DA ÁSIA (4 créditos) 
 Análise histórica deste continente desde as mais primitivas formações sociais aos nossos dias em 
suas relações com as formações sociais de outros continentes e as próprias especificidades. 
 
73-223 HISTÓRIA DA ÁFRICA (4 créditos) 
 Síntese histórica das civilizações africanas até o século XIX. O colonialismo ocidental e a partilha 
da África. A segunda guerra mundial e o processo de descolonização africana. Estuda os casos: Egito, 
África do Sul e África Portuguesa. 
 
73-228 SOCIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO (4 créditos) 
 Interpreta sociologicamente os processos históricos do desenvolvimento -subdesenvolvimento a 
partir das categorias analíticas de modo de produção, estrutura social e mudança social, envolvendo a 
discussão do “corpus” conceitual e metodológica das principais teorias sociológicas do desenvolvimento, 
com aplicação às condições típicas das relações de dependência na América Latina e no Brasil. 
 
73-229 SOCIOLOGIA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO (4 crédi tos) 
 Sociologia e Ciências Sociais. Relação Sociológica com seu objetivo: prática cognitiva e prática 
social. A Sociologia como Ciência. Principais correntes sociológicas. Pensamento sociológico de 
Dürkhein, Weber, Marx e Talcott Parsons. O Sistema Social e a sua complexidade. O Homem e a 
Sociedade. 
 
73-235 SOCIOLOGIA RURAL E URBANA (4 créditos) 
 Principais distinções. As migrações entre sociedade urbana e rural e os principais problemas de 
adaptação. 
 
73-242 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA EM HISTÓRIA (4 créditos) 



 

  

 Estuda a História como ciência. Métodos e técnicas de pesquisa: conceitos e objetivos. A pesquisa 
em periódicos. A História oral. A História demográfica. A Informática e os métodos quantitativos. 
 
73-251 POLÍTICA (4 créditos) 
 A política como ciência: objeto e método. A Teoria Política: O Estado, a Sociedade, Os Sistemas e 
as Funções Políticas. Organizações Políticas. 
 
73-255 ARQUEOLOGIA (4 créditos) 
 Estuda a arqueologia como ciência e sua importância. Os arquivos do solo e a documentação 
arqueológica. A prospecção arqueológica. A escavação arqueológica. Os estudos de laboratório e 
trabalhos práticos de arqueologia. 
73-322 METODOLOGIA DO ENSINO E CONTEÚDOS BÁSICOS DE ESTUDOS SOCIAIS I (4 
créditos) 
 Fundamentação teórica dos Estudos Sociais. Objeto de estudo da História e da Geografia. O tempo. 
O espaço e o grupo social da criança e da comunidade. A tematização dos Conteúdos e a Globalização. 
 
73-323  METODOLOGIA DO ENSINO E CONTEÚDOS BÁSICOS DE ESTUDOS SOCIAIS II (4 
créditos) 
 A história e o espaço reais da vida. O estudo do município e do Estado em sua totalidade. 
Procedimentos operacionais. 
 
73-404 ANÁLISE EXPERIMENTAL DO COMPORTAMENTO (4 cré ditos) 
 Desenvolvimento dos princípios básicos da análise experimental do comportamento, tipos de 
condicionamento e estudo das unidades fundamentais de análise, realização de exercícios de laboratórios 
utilizando sujeitos experimentais. Técnicas de modificação do comportamento, aplicação de análise 
experimental do comportamento no contexto educacional e clínico, considerações éticas. 
 
73-405 PSICOLOGIA COMUNITÁRIA I (4 créditos) 
 Conceito de comunidade e psicologia comunitária, reflexão sobre a sociedade brasileira e a 
inserção do psicólogo nesse contexto. Psicologia e ideologia, o papel do psicólogo comunitário, o caráter 
interdisciplinar da psicologia comunitário. 
 
73-406 PSICOLOGIA COMUNITÁRIA II (4 créditos) 
 Estudo da psicologia comunitária, novas abordagens. Introdução à linha filosófica e genealógica de 
Michel Foucauld. Sociologia francesa - Jean Boudrillard. Microssociologia norte-americana - Erwing 
Gaffman. 
 
73-407 TÉCNICA DE ENTREVISTA I (4 créditos) 
 Conceituação e caracterização da entrevista. Psicológica. A técnica da entrevista em psicologia 
Clínica. Orientação psicanalítica. A técnica de entrevista na realidade escolar. 
 
73-408 ÉTICA PROFISSIONAL (4 créditos) 
 O estudo da ética numa perspectiva histórica e filosófica. A questão da ética da psicologia, análise 
da formação e da profissão do psicólogo, e de sua ética profissional específica. 
 
73-409 DINÂMICA DE GRUPO E RELAÇÕES HUMANAS I (4 cr éditos) 
 Definição e perspectivas históricas. O grupo e seu papel na psicologia social. Dinâmica de grupo e 
suas aplicações. As fases grupais. Autoridade e responsabilidade. 
 
73-410 PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL I (4 créditos) 
 Histórico da Psicologia Organizacional, conceitos principais, definição de campo e áreas de 
atuação, organização e seu desenvolvimento. A psicologia e a administração de pessoal, psicologia 
aplicada ao trabalho, problemas e perspectivas. Trabalho e saúde Mental. Trabalho e Recursos Humanos. 



 

  

 
73-411 PSICOLOGIA INSTITUCIONAL (4 créditos) 
 Estudo da Psicologia Institucional. Histórico e Desenvolvimento; Referenciais Teóricas e 
Aplicação Prática. 
 
73-412 DINÂMICA DE GRUPO E RELAÇÕES HUMANAS II (4 c réditos) 
 Embasamento teórico e aplicação prática de Técnicas de Dinâmica de Grupo e Relações Humanas. 
 
73-413 TÉCNICAS DE ENTREVISTA II (4 créditos) 
 A técnica da entrevista em Psicologia Clínica. Orientação Psicanalítica, não diretiva e técnicas de 
interação. 
 
73-414 PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL II (4 créditos) 
 Análise profissiográfica, teoria e técnicas, recrutamento e seleção de pessoal, treinamento e 
desenvolvimento de pessoal, consultoria e sua dinâmica, origem e objetivos do desenvolvimento 
organizacional. 
 
73-416 FORMAÇÃO SOCIAL, ECONÔMICA E POLÍTICA DO BRA SIL (4 créditos) 
 História dos Sistemas de Governo do Brasil - influência européia e norte-americana. Principais 
manifestações culturais da História do Brasil. O Sistema Educacional Brasileiro: breve histórico e 
situação atual. 
 
73-417 SOCIOLOGIA APLICADA AO SERVIÇO SOCIAL (4 cré ditos) 
 Introdução aos Métodos Sociológicos, suas tipologias e aplicações. Processos Sociais, “status” e 
papel. 
 Política: Sistemas e regimes políticos-sociais e formas de governo. 
 Governo: Caracteres e forças políticas. 
 O rodízio no poder, a tecnocracia e os limites da participação popular na atividade política. 
 
73-458 CULTURA BRASILEIRA (04 créditos) 
 Análise crítica do processo de evolução cultural do Brasil, abrangendo as áreas culturais, os 
componentes étnicos sociais, econômicos e institucionais, os condicionamentos externos e as principais 
manifestações artísticas e literárias da nação brasileira. 
 
73-463 GEOGRAFIA GERAL (EVOLUÇÃO E CORRENTES) (4 créditos) 
 Os conhecimentos geográficos na Antigüidade (idade média e moderna), a geografia como 
Ciência a partir do século XIX e as correntes do pensamento geográfico da atualidade. 
 
73-470 PRÁTICA DE ENSINO EM GEOGRAFIA (1º GRAU) (4 créditos) 
 Sob a forma de estágio supervisionado busca planejar, executar e avaliar o processo ensino-
aprendizagem no ensino de Geografia de 1º Grau. 
 
73-471 PRÁTICA DE ENSINO EM GEOGRAFIA (2º GRAU) (4 créditos) 
 Sob a forma de estágio supervisionado, busca planejar, executar e avaliar o processo ensino-
aprendizagem no ensino de Geografia de 2º grau. 
 
73-472 PRÁTICA DE ENSINO DE HISTÓRIA (1º GRAU) (4 créditos) 
 Oportunizar o planejamento, execução e avaliação do processo ensino-aprendizagem em História, 
numa situação concreta de sala-de-aula na escola de 1º grau. 
 
73-473 PRÁTICA DE ENSINO EM HISTÓRIA (2º GRAU) (4 créditos) 
 Oportunizar o planejamento, execução e avaliação do processo ensino-aprendizagem em História, 
numa situação concreta de sala-de-aula na escola de 2º grau. 



 

  

 
73-486 FILOSOFIA DO SERVIÇO SOCIAL I (4 créditos) 
 Principais correntes filosóficas que contribuem para a compreensão das idéias de homem e de 
sociedade, embasando a ação social. 
 
73-487 FILOSOFIA DO SERVIÇO SOCIAL II (4 créditos) 
 Os fundamentos ontológicos do Serviço Social, reflexões sobre a felicidade, a liberdade, a justiça e 
a ética na atualidade. 
 
73-493 POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL I (4 crédit os) 
 Doutrinas políticas e suas influências. O Serviço Social e a política social. 
 
73-494 POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL II (4 crédi tos) 
 O estudo da Assistência Social a partir das diferentes políticas sociais setorizadas. 
 
73-505 DESENVOLVIMENTO AUTOSUSTENTÁVEL (4 créditos) 
 Ecologia Social e desenvolvimento auto-sustentável - gestão ambiental. 
 
73-506 CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO (4 créditos) 
 Reflexões críticas sobre como a produção do conhecimento social contemporâneo é incorporada 
pelo Serviço Social. 
 
73-508 - NOVAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO CIVIL (4 crédi tos) 
 Os novos movimentos sociais no contexto social. 
 
73-512 MECB HISTÓRIA E GEOGRAFIA I (4 créditos) 
 Fundamentação teórica do ensino da História e da Geografia. Noção de Tempo, Espaço e Grupo. 
 
73-513 MECB HISTÓRIA E GEOGRAFIA II (4 créditos) 
 Uma proposta metodológica para o ensino da História e da Geografia nas séries iniciais: Objeto, 
Objetivos, Tematização dos Conteúdos, Metodologia e Avaliação. 
 
74-168 PALEONTOLOGIA (4 créditos) 
 A disciplina de Paleontologia ocupa-se dos processos de fossilização, tipos de organismos fósseis, 
principais filos que apresentam organismos fósseis, bem como a relação da paleontologia com as outras 
ciências naturais. 
 
74-222 PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO III (4 crédito s) 
 O desenvolvimento humano na idade adulta, meia-idade e terceira idade. 
 
74-224  PSICOFARMACOLOGIA (4 créditos) 
 Estudo do histórico, conceituação dos psicotrópicos, fundamentos de psciofarmacologia, uso 
terapêutico dos anti-psicóticos, hipnóticos, anti-depressivos e anticonvulsivantes, psico-estimulantes e 
psicodislépticos, psicofarmacologia e psicoterapia. 
 
74-230  ACONSELHAMENTO PSICOLÓGICO I (4 créditos) 
 Conceituação e histórico do aconselhamento psicológico, delimitação entre aconselhamento e 
psicoterapia, métodos e áreas de aplicação, caracterização do cliente e do profissional de aconselhamento, 
aspectos éticos. 
 
74-231 ACONSELHAMENTO PSICOLÓGICO II (4 créditos) 



 

  

 O aconselhamento psicológico segundo as teorias e suas técnicas; a psicanálise e o 
acompanhamento; abordagem centrada na pessoa; teoria do traço e fator; abordagem comportamental; 
aconselhamento familiar e infantil. 
 
74-234 PSICOLOGIA DO EXCEPCIONAL (4 créditos) 
 Conceituação e histórico das concepções sobre a excepcionalidade, aspectos psicológicos e sociais, 
classificação e diagnóstico. Práticas educacionais, a dinâmica familiar, a realidade brasileira. 
 
74-235 TÉCNICAS PROJETIVAS I (4 créditos) 
 Estudo das técnicas Projetivas: conceituação, histórico e evolução do desenvolvimento. Técnicas 
Projetivas mais usadas em nosso meio. 
 
74-236 TÉCNICAS PROJETIVAS II (4 créditos) 
 Estudo da Técnica Projetiva de Rorschach. 
 
74-237 SEMINÁRIO COM ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PSIC OLOGIA 
ORGANIZACIONAL (16 créditos) 
 Integrar os conhecimentos teóricos através da vivência prática das atividades de Psicologia 
Organizacional. 
 
74-238 SEMINÁRIO COM ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PSIC OLOGIA COMUNITÁRIA 
I (8 créditos) 
 Integrar os conhecimentos teóricos através da vivência prática das atividades de Psicologia 
Comunitária. 
 
74-239 SEMINÁRIO COM ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PSIC OLOGIA COMUNITÁRIA 
II (8 créditos) 
 Integrar os conhecimentos teóricos através da vivência prática das atividades de Psicologia 
Comunitária. 
 
74-240 SEMINÁRIO COM ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PSIC OLOGIA ESCOLAR I (8 
créditos) 
 Integrar os conhecimentos teóricos através da vivência prática das atividades de Psicologia Escolar. 
 
74-241 SEMINÁRIO COM ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PSIC OLOGIA ESCOLAR II (8 
créditos) 
 Integrar os conhecimentos teóricos através da vivência prática das atividades de Psicologia Escolar.  
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CÓD. DISCIPLINAS C.H. CRÉ. PRÉ-REQ. CURSO EM QUE É 
OFERECIDA 

RESOLUÇÃO 

70-104 Introdução à Filosofia da 
Ciência 

60 4  CBO B, FTP, QUI L, 
QUI I 

134/CUN/98 

70-109 História Regional 
Brasileira 

60 4  LFT 176/CUN/99 

70-114 Geografia do Turismo 60 4  LFT 176/CUN/99 

70-120 História da Filosofia 
Antiga e Análise de 
Textos 

90 6  FIL L, FIL B 201/CUN/99 

70-121 História da Filosofia 
Medieval e Análise de 
Textos 

90 6 70-120 FIL L, FIL B 201/CUN/99 

70-124 História da Filosofia 
Contemporânea I e 
Análise de Textos 

90 6 70-120/70-121/70-
557/70-558 

FIL L, FIL B 201/CUN/99 

70-125 História da Filosofia 
Contemporânea II e 
Análise de Textos 

90 6 70-120/70-121/70-
557/70-558/70-124 

FIL L, FIL B 201/CUN/99 

70-126 História da Filosofia no 
Brasil 

60 4  FIL L, FIL B 201/CUN/99 

70-128 Filosofia Geral: 
Problemas Metafísicos 

60 4  FIL L, FIL B 201/CUN/99 

70-130 Teoria do Conhecimento 
I 

60 4  FIL L, FIL B 201/CUN/99 

70-131 Teoria do Conhecimento 
II 

60 4 70-130 FIL L, FIL B 201/CUN/99 

70-134 Filosofia da História 60 4  FIL L, FIL B 201/CUN/99 

70-138 Filosofia da Mente 60 4  FIL L, FIL B 201/CUN/99 

70-140 Bioética 60 4  FIL L, FIL B, NUT 201/CUN/99 

70-143 Metodologia do Ensino 
de Filosofia 

90 6 72-115 FIL L 201/CUN/99 

70-147 Textos Filosóficos 
Gregos 

60 4   FIL B, FIL L 201/CUN/99 

70-148 Textos Filosóficos 
Latinos 

60 4  FIL B, FIL L 201/CUN/99 

70-155 Sociologia da Educação 30 2  CBO L, FIL L, LPE 
LPI, MAT, QUI L 

201/CUN/99 

70-156 Filosofia da Educação 30 2  CBO L, FIL L, LPE 
LPI, MAT, QUI L 

201/CUN/99 

70-171 Didática A 60 4  EDF L. 232/CUN/00 

70-173 Formação da Ciência 
Geográfica 

60 4  GEO 394/CUN/01 

70-174 Metodologia da 
Geografia 

60 4  GEO 394/CUN/01 

70-176 Geografia do Brasil III 60 4  GEO 394/CUN/01 

70-178 Geografia dos Espaços 
Turísticos da Região Sul 

60 4  GEO 394/CUN/01 

70-183 Hist. Econômico-
Política e Sociedade no 

60 4  GEO 394/CUN/01 



 

  

Brasil 

70-184 História do Brasil 60 4  GEO 394/CUN/01 

70-185 História da América 60 4  GEO 394/CUN/01 

70-186 História Contemporânea 60 4  GEO 394/CUN/01 

70-187 Ética 30 2  SER 394/CUN/01 

70-195 Sociologia Urbana 30 2  ARQ 281/CUN/00 

70-203 Fundamentos da 
Pedagogia 

30 2  (PED-AI, PED-EI) 
PED G.O 

386/CUN/01 

70-204 Filosofia da Educação  
A 

60 4  PED, GEO, HIS, 
PED G.O 

386/CUN/01 

70-206 Educação e Tecnologias 60 4  (PED-AI, PED-EI) 
PED G.O 

386/CUN/01 

70-207 Sociologia da Educação 
A 

60 4  PED, GEO, HIS, 
PED G.O 

386/CUN/01 

70-208 Educação e 
Antropologia 

60 4  PED 386/CUN/01 

70-209 História da Educação 60 4  PED, PED G.O 386/CUN/01 

70-210 Sociologia 60 4  PED, PED G.O, TGE 386/CUN/01 

70-211 Filosofia – A 60 4  PED, PED G.O 386/CUN/01 

70-215 Educação de Jovens e 
Adultos 

30 2  PED, PED G.O 386/CUN/01 

70-216 Planejamento e Gestão 
Educacional 

60 4  FIL L, GEO, HIS, 
PED 

386/CUN/01 

70-218 Política Educacional e 
Organização da 
Educação Brasileira 

60 4  CBO L, FIL L, EDF 
L, GEO, HIS, LPE, 

LPI, MAT, PED, QUI 
L, PED G.O 

386/CUN/01 

70-219 Escola e Currículo 60 4  PED, PED G.O 386/CUN/01 

70-221 Fundamentos da 
Educação Inclusiva 

60 4  PSI, PED 386/CUN/01 

70-222 Teorias do 
Conhecimento em 
Educação 

60 4  PED 386/CUN/01 

70-223 Psicologia do 
Desenvolvimento 

60 4  PED, PED G.O 386/CUN/01 

70-224 Psicologia da 
Aprendizagem 

60 4  CBO L, FIL L, GEO, 
HIS, LPE, LPI, MAT, 
PED, PED G.O, QUI 

L 

386/CUN/01 

70-285 Antropologia Social 60 4  SER 376/CUN/01 

70-286 Teoria do Conhecimento 
e Filosofia da Ciência I 

60 4  SER 376/CUN/01 

70-287 Teoria do Conhecimento 
e Filosofia da Ciência II 

60 4 70-286 SER 376/CUN/01 

70-288 Formação Sócio-
Histórica Brasileira 

60 4  SER 376/CUN/01 

70-289 Teoria Sociológica I 60 4  SER 376/CUN/01 

70-290 Teoria Sociológica II 60 4 70-289 SER 376/CUN/01 

70-291 Serviço Social e Política 
Social I 

60 4  SER 376/CUN/01 

70-292 Serviço Social e Política 
Social II 

60 4 70-291 SER 376/CUN/01 

70-293 Serviço Social e Política 
Social III 

60 4 70-292 SER 376/CUN/01 



 

  

70-294 Serviço Social e Política 
de Atenção à Criança e 
Adolescente 

60 4  SER 376/CUN/01 

70-295 Serviço Social e Política 
de Atenção à Família 

60 4  SER 376/CUN/01 

70-296 Aspecto Ético-Político-
Educacionais da Pessoa 
Portadora de 
Necessidades Especiais 

60 4  SER 376/CUN/01 

70-297 Psicologia I 60 4  ENF 393/CUN/01 

70-298 Psicologia II 45 3 70-297 ENF 393/CUN/01 

70-299 Introdução à Psicologia 60 4  PSI 017/CAEN/01 

70-300 Técnicas de Observação 
e Descrição 

30 2  PSI 017/CAEN/01 

70-301 Processos Psicológicos 
Básicos I 

60 4  PSI 017/CAEN/01 

70-302 Processos Psicológicos 
Básicos II 

60 4  PSI 017/CAEN/01 

70-303 Métodos de Estudo 30 2  PSI 017/CAEN/01 

70-304 Teorias e Sistemas em 
Psicologia III 

60 4 73-401 PSI 017/CAEN/01 

70-305 Teorias e Sistemas em 
Psicologia IV 

60 4 73-401 PSI 017/CAEN/01 

70-306 Fundamentos Sociais 60 4  PSI 017/CAEN/01 

70-307 Ética Profissional e 
Cientifica 

60 4  PSI 017/CAEN/01 

70-308 Técnicas de Avaliação 
Psicológica I 

60 4 15-165 PSI 017/CAEN/01 

70-309 Técnicas de Avaliação 
Psicologica II 

60 4 70-308 PSI 447/CUN/02 

70-310 Técnicas de Avaliação 
Psicológica III 

60 4 70-309 PSI  

70-311 Métodos de Pesquisa em 
Psicologia 

60 4 70-303 Ver se o 70-
299 tb é Pré-R 

PSI 017/CAEN/01 

70-312 Fundamentos Culturais 60 4  PSI  

70-313 Psicologia Social I 60 4 70-306 PSI 447/CUN/02 

70-314 Psicologia Social II 60 4 70-313/70-299 PSI 447/CUN/02 

70-315 Estudos em 
Personalidade 

60 4 73-402/73-403/ 
70-304 / 74-221 / 

40-169 ver se estes 
também são 

PSI 447/CUN/02 

70-316 Pesquisa em Psicologia I 60 4 15-165/70-311 PSI 447/CUN/02 

70-317 Pesquisa em Psicologia 
II 

60 4 70-316 PSI 513/CUN/02 

70-318 Técnicas de Entrevista 60 4 70-299 PSI 447/CUN/02 

70-319 Estágio Básico I 30 2 70-300/74-221/ 
70-301/70-302/ 
70-307/70-308 

PSI 447/CUN/02 

70-320 Estágio Básico II 30 2 70-307/70-323 PSI 513/CUN/02 

70-321 Estágio Básico III 30 2 44-226/70-310/70-
318/70-307 

PSI 513/CUN/02 

70-322 Psicologia e Sexualidade 
Humana 

60 4  PSI 513/CUN/02 

70-323 Processos Grupais 60 4 70-299 PSI 447/CUN/02 

70-324 Psicodiagnóstico 30 2 70-310/70-318 PSI 513/CUN/02 



 

  

70-325 Psicologia do Trabalho e 
das Organizações 

60 4 70-333/70-323 PSI, PED G.O 513/CUN/02 

70-326 Psicologia e Tecnologia 
da Comunicação e  
Informação 

60 4  PSI 513/CUN/02 

70-327 Psicologia, Escola e 
Aprendizagem 

60 4 73-402/73-403/70-
304/70-305 

PSI 513/CUN/02 

70-328 Psicologia Escolar e 
Conjuntura Educacional 
Brasileira 

60 4 70-327 PSI 513/CUN/02 

70-329 Intervenções em 
Psicologia Escolar 

60 4 70-333/70-327 PSI 513/CUN/02 

70-330 Psicologia Social 
Comunitária 

60 4 70-313 PSI 513/CUN/02 

70-331 Intervenções em 
Psicologia Social 
Comunitária 

60 4 70-330 PSI 513/CUN/02 

70-332 Abordagens 
Psicoterapêuticas Atuais 

90 6 73-402/73-403/70-
304/70-318/44-226 

PSI 513/CUN/02 

70-333 Psicologia Institucional 60 4 70-313/70-323 PSI 513/CUN/02 

70-334 Teoria e Técnica 
Psicanalítica 

60 4 70-332 PSI 513/CUN/02 

70-335 Estágio 
Profissionalizante em 
Psicologia Escolar I 

120 8 70-329/70-328/70-
319/70-320/70-321 

PSI 513/CUN/02 

70-336 Estágio 
Profissionalizante em 
Psicologia Escolar II 

120 8 70-335 PSI 513/CUN/02 

70-337 Estágio 
Profissionalizante em 
Psicologia Social 
Comunitária I 

120 8 40-224/70-331/70-
319/70-320/70-321 

PSI 513/CUN/02 

70-338 Estágio 
Profissionalizante em 
Psicologia Social 
Comunitária II 

120 8 70-337 PSI 513/CUN/02 

70-341 Estágio 
Profissionalizante em 
Psicologia do Trabalho e 
das Organizações I 

120 8 70-344/70-345/70-
319/70-320/70-321 

PSI 513/CUN/02 

70-342 Estágio 
Profissionalizante em 
Psicologia do Trabalho e 
das Organizações II 

120 8 70-341 PSI 513/CUN/02 

70-343 Tratamento 
Psicodinâmico dos 
Transtornos Mentais 

60 4 70-334 PSI 513/CUN/02 

70-344 Psicologia do Trabalho 60 4 70-325 PSI 513/CUN/02 

70-345 Psicologia 
Organizacional 

60 4 70-325 PSI 513/CUN/02 

70-346 Psicossomática 60 4  PSI 513/CUN/02 

70-347 Relações Familiares 60 4  PSI 513/CUN/02 

70-348 Introdução à Psicologia 
da aprendizagem 

45 3  EDF B, EDF L 513/CUN/02 

70-349 Psicologia Jurídica 60 4  PSI 513/CUN/02 

70-350 Psicologia Hospitalar 60 4  PSI 513/CUN/02 

70-352 Orientação Vocacional e 
Profissional 

60 4  PSI 513/CUN/02 



 

  

70-354 Avaliação 
Psiconeurológica 

60 4  PSI 513/CUN/02 

70-360 Fundamentos da 
Psicopedagogia 

30 2  PSI 386/CUN/01 

70-368 Metodologia Científica e 
da pesquisa Teológica 

45 3  TEO 477/CUN/02 

70-373 Psicologia Geral 60 4  FTP 433/CUN/02 

70-374 Psicologia para PPNE 30 2  FTP 433/CUN/02 

70-375 TS-I: Introdução à 
Teologia 

60 4  TEO 433/CUN/02 

70-376 TS-II: Teologia 
Fundamental 

45 3  TEO 433/CUN/02 

70-377 Bíblia I: Introdução à 
Bíblia e História de 
Israel 

90 6  TEO 433/CUN/02 

70-378 HI-I: História da Igreja 
Antiga 

60 4  TEO 433/CUN/02 

70-379 TS-XI: Patrologia 45 3  TEO 477/CUN/02 

70-380 P-I: Fundamentos da 
Pastoral 

60 4  TEO 477/CUN/02 

70-381 Bíblia VI: Introdução ao 
Novo Testamento 

45 3 70-377 TEO 477/CUN/02 

70-382 TM-I: Princípios Gerais 
da Moral e Moral 
Fundamental 

90 6  TEO 477/CUN/02 

70-383 Bíblia II: Pentateuco 60 4 70-377 TEO 477/CUN/02 

70-384 L-I: Fundamentos e 
História da Liturgia 

60 4  TEO 477/CUN/02 

70-385 Seminário de Síntese e 
Integração dos 
Fundamentos 

60 4 70-368, 70-375, 70-
376, 70-377, 70-
378, 70-379, 70-
380, 70-381, 70-

382, 70-384 

TEO 477/CUN/02 

70-386 Bíblia III: Profetas 60 4 70-377 TEO 477/CUN/02 

70-387 Bíblia VII: Evangelho de 
Marcos 

30 2 70-381 TEO 477/CUN/02 

70-388 Bíblia X: Cartas do 
Novo Testamento I 

60 4 70-381 TEO 477/CUN/02 

70-389 Bíblia XI: Cartas do 
Novo Testamento II 

45 3 70-381 TEO 477/CUN/02 

70-390 Monografia I 30 2  TEO 477/CUN/02 

70-391 Monografia II 30 2 70-390 TEO 477/CUN/02 

70-392 Monografia III 60 4 70-391 TEO 477/CUN/02 

70-393 TM-II: Moral Sexual e 
Família 

60 4 70-382 TEO 477/CUN/02 

70-394 L-II: Arte e 
Comunicação na 
Liturgia 

45 3 70-384 TEO 477/CUN/02 

70-395 HI-II: História da Igreja 
Medieval 

60 4 70-378 TEO 477/CUN/02 

70-396 TS-VII: Teologia dos 
Sacramentos 

60 4  TEO 477/CUN/02 

70-397 TS-IV - Cristologia 90 6  TEO 477/CUN/02 

70-398 P-VI: Pastoral da 
Pregação 

30 2  TEO 477/CUN/02 

70-399 Administração Paroquial 30 2  TEO 477/CUN/02 



 

  

70-400 TS-VI: Mariologia 45 3  TEO 477/CUN/02 

70-401 Teologia Feminista 30 2  TEO 477/CUN/02 

70-402 Bíblia VIII: Evangelho 
de Mateus 

30 2 70-381 TEO 477/CUN/02 

70-403 TS-VIII: Trindade 60 4  TEO 477/CUN/02 

70-404 HI-IV: História da Igreja 
na AL e no Brasil 

60 4  TEO 477/CUN/02 

70-405 P-II: Pastoral Urbana 45 3  TEO 477/CUN/02 

70-406 Direito Canônico I 60 4  TEO 477/CUN/02 

70-407 Direito Canônico II 60 4  TEO 477/CUN/02 

70-408 Bíblia V: Livros 
Sapienciais 

60 4 70-377 TEO 477/CUN/02 

70-409 Bíblia XII: Literatura 
Joanina 

60 4 70-381 TEO 477/CUN/02 

70-410 TS-X: Pneumatologia e 
Graça 

60 4  TEO 477/CUN/02 

70-411 HI-III: História da igreja 
Moderna e 
Contemporânea 

60 4  TEO 477/CUN/02 

70-412 P-IV: Pastoral Social 45 3  TEO 477/CUN/02 

70-413 P-VII: Pastoral do 
Aconselhamento 

45 3  TEO 477/CUN/02 

70-414 TS-III: Antropologia 
Teológica 

45 3  TEO 477/CUN/02 

70-415 Bíblia IX: Evangelho de 
Lucas e Atos dos 
Apóstolos 

60 4 70-381 TEO 477/CUN/02 

70-416 TS-V: Eclesiologia 90 6  TEO 477/CUN/02 

70-417 TM-III: Moral Social e 
Ensino Social da Igreja 

60 4  TEO 477/CUN/02 

70-418 Bíblia IV: Livros 
Históricos do Antigo 
Testamento 

60 4 70-377 TEO 477/CUN/02 

70-419 L-III: Liturgia e Pastoral 
dos Sacramentos 

30 2 70-380 – 70-384 TEO 477/CUN/02 

70-420 TS-IX: Escatologia 60 4  TEO 477/CUN/02 

70-421 Ecumenismo e Diálogo 
Inter-Religioso 

60 4  TEO 477/CUN/02 

70-422 Teologia da 
Espiritualidade 

60 4  TEO 477/CUN/02 

70-423 P-III: Igreja Particular, 
Paróquia e CEBs 

45 3  TEO 477/CUN/02 

70-424 HI-V: História da Igreja 
no RS e nas Missões 

60 4  TEO 477/CUN/02 

70-425 P-V: Pastoral 
Catequética 

30 2  TEO 477/CUN/02 

70-426 TM- IV - Bioética 
Teológica 

45 3 70-382 TEO 477/CUN/02 

70-427 Metodologia Científica 
 

30 2  LFA, LFC, LFT, 
ADM, ADC, CBO L, 
EDF L, EDF B, ENF, 
EIM, FIL B, FIL L, 

GEO, HIS, LPE, LPI, 
MAT, NUT, PED, 
PED G.O, QUI L, 
QUI I, SER, ODO 

500/CUN/02 



 

  

70-428 Fundamentos Históricos 
da Atividade Física 

30 2  EDF L 537/CUN/02 

70-429 Crescimento e 
Desenvolvimento 
Humano 

45 3  EDF L 537/CUN/02 

70-430 Fundamentos Filosóficos 
da Atividade Física 

45 3  EDF L 537/CUN/02 

70-431 Introdução ao Trabalho 
Acadêmico 

30 2  EDF L 537/CUN/02 

70-432 Fundamentos Sócio-
Antropológicos da 
Atividade Física 

45 3  EDF L 537/CUN/02 

70-433 Aprendizagem Motora 45 3  EDF L, EDF B 537/CUN/02 

70-434 Psicologia da Atividade 
Física 

45 3  EDF L 537/CUN/02 

70-435 Metodologia da 
Investigação em 
Atividade Física 

60 4  EDF L 537/CUN/02 

70-436 Fundamentos 
Pedagógicos da 
Atividade Física 

45 3  EDF L 537/CUN/02 

70-437 Ética Profissional na 
Atividade  Física 

30 2  EDF L 537/CUN/02 

70-438 Fundamentos da 
Psicologia do Esporte 

60 4  EDF L 537/CUN/02 

70-439 Filosofia A 30 2  SIS, LFA, LFC, LFT  

70-441 Sociologia Geral A 60 4  TAG  

70-450 Fundamentos da 
Pedagogia I 

60 4  PED  

70-456 Monografia A 30 2 70-452 EDF L, FIL B, FIL L, 
LPE, LPI, PED, PED 

G.O 

031/CAEn/2004 

70-457 Monografia B 30 2 70-456 EDF L, FIL B, FIL L, 
PED, PED G.O 

031/CAEn/2004 

70-473 Pré-História 60 4  HIS  

70-474 Teoria e Metodologia da 
História I 

60 4  HIS  

70-475 Teoria e Metodologia da 
História II 

60 4  HIS  

70-477 História da América III 60 4  HIS  

70-478 História do Brasil IV 60 4  HIS  

70-479 História Contemporânea 
III 

60 4  HIS  

70-480 Historiografia 60 4  HIS  

70-481 Pratica de Ensino HIS-I 60 4  HIS  

70-482 Pratica de Ensino HIS-II 60 4  HIS  

70-483 Pratica de Ensino HIS-
III 

60 4  HIS  

70-484 Pratica de Ensino HIS-
IV 

60 4  HIS  

70-489 Estágio supervisionado 
HIS-I 

75 5  HIS  

70-490 Estágio supervisionado 
HIS-II 

120 8  HIS  

70-491 Estágio supervisionado 
HIS-III 

90 6 70-473/73-182/ 73-
183/72-115/73-
185/73-464/73-

HIS  



 

  

466/73-211/73-
186/73-465/70-
489/70-172/73-

467/70-218 
70-492 Estágio supervisionado 

HIS-IV 
120 8 70-473/73-182/73-

183/72-115/73-
185/73-464/73-
466/73-211/73-
186/73-465/70-
491/73-187/73-
468/70-477/70-
478/70-479/70-

224/73-467/ 70-218 

HIS  

70-493 Trabalho de Graduação I 30 2 70-427/72-378 HIS, GEO 031/CAEn/2004 

70-494 Trabalho de Graduação 
II 

30 2  HIS  

70-495 História e Novas 
Tecnologias 

30 2  HIS  

70-496 História Regional 30 2  HIS  

70-497 História da África e da 
Ásia 

30 2  HIS  

70-498 História da Educação 30 2  HIS  

70-499 Filosofia Política e 
Social 

30 2  HIS  

70-500 História, Gênero e 
Etnicidade 

30 2  HIS  

70-501 Tópicos Especiais em 
História do Rio Grande 
do Sul 

30 2  HIS  

70-502 História Cultural 30 2  HIS  

70-503 Seminários Temáticos 30 2  HIS  

70-504 Práticas de Ensino GEO-
I 

30 2  GEO 031/CAEn/2004 

70-508 Práticas de Ensino GEO-
V 

60 4  GEO 031/CAEn/2004 

70-516 Geo-política 60 4  GEO 031/CAEn/2004 

70-517 Geografia do Rio G. do 
Sul 

60 4  GEO 031/CAEn/2004 

70-522 Estágio Supervisionado 
FIL L-I 

195 13 72-115/70-571/70-
574 

FIL L 031/CAEn/2004 

70-523 Estágio Supervisionado 
FIL L-II 

195 13  FIL L 031/CAEn/2004 

70-524 Oralidade e História 30 2  HIS  

70-525 Cultura do Brasil 30 2  HIS  

70-552 Intervenções em Redes 
Sociais 

60 4  PSI  

70-554 Ética A 60 4  FIL L, FIL B 031/CAEn/2004 

70-555 Ética B 60 4 70-554 FIL L, FIL B 031/CAEn/2004 

70-556 Filosofia Política 60 4  FIL L, FIL B 031/CAEn/2004 

70-557 História da Filosofia 
Moderna I e Análise de 
Textos A 

60 4  FIL L, FIL B 031/CAEn/2004 

70-558 História da Filosofia 
Moderna II e Análise de 
Textos B 

60 4 70-120/70-121/70-
557 

FIL L, FIL B 031/CAEn/2004 



 

  

70-559 Epistemologia 60 4  FIL L, FIL B 031/CAEn/2004 

70-560 Cosmologia 60 4  FIL L, FIL B 031/CAEn/2004 

70-561 Estética A 60 4  FIL L, FIL B 031/CAEn/2004 

70-562 Estética B 90 6  FIL B  

70-563 História, Gênero e 
Etnicidade A 

60 4  FIL B, FIL L 031/CAEn/2004 

70-564 História da Filosofia na 
América Latina A 

90 6  FIL B  

70-565 Tópicos Específicos em 
Filosofia Social e 
Política A 

90 6  FIL B  

70-566 Filosofia da Cultura A 90 6  FIL B  

70-567 Filosofia do Direito 90 6  FIL B  

70-568 Filosofia da Religião A 90 6  FIL B  

70-569 Lógica A 60 4  FIL B, FIL L 031/CAEn/2004 

70-570 Lógica B 90 6  FIL B  

70-571 Prática de Ensino FIL L-
A 

30 2  FIL L 031/CAEn/2004 

70-572 Prática de Ensino FIL L-
B 

30 2 70-571 FIL L 031/CAEn/2004 

70-573 Prática de Ensino FIL L-
C 

30 2 70-571/50-572 FIL L 031/CAEn/2004 

70-574 Prática de Ensino FIL L-
D 

30 2 70-571/70-572/70-
573 

FIL L 031/CAEn/2004 

70-575 Filosofia da Linguagem 
A 

60 4  FIL L, FIL B 031/CAEn/2004 

70-576 Filosofia da Linguagem 
B 

90 6  FIL B  

70-577 Geocartografia aplicada 
ao Ensino da História 

30 2  HIS  

70-578 Planejamento e Gestão 
Educacional A 

30 2  EDF, LPE, LPI, CBO 
L, MAT, QUI L 

031/CAEn/2004 

70-579 Estágio Ensino 
Fundamental GEO I 

90 6 70-427/72-378/72-
115 

GEO 031/CAEn/2004 

70-580 Estágio Ensino 
Fundamental GEO II 

120 8 70-579 GEO 031/CAEn/2004 

70-581 Estágio Ensino Médio 
GEO I 

90 6 70-508 GEO 031/CAEn/2004 

70-582 Estágio Ensino Médio 
GEO II 

120 8 70-581 GEO 031/CAEn/2004 

70-583 Prática de Campo 60 4  GEO 031/CAEn/2004 

70-589 Ética Profissional e 
Relações Humanas 

30 2  EIM  

70-590 Campo Profissional PED 
A 

30 2 Adequação às 
Diretrizes 

PED, PED G.O 2006 

70-591 Campo Profissional PED 
B 

30 2 Adequação às 
Diretrizes 

PED, PED G.O 2006 

70-592 Campo Profissional PED 
C 

30 2 Adequação às 
Diretrizes 

PED, PED G.O 2006 

70-593 Campo Profissional PED 
D 

30 2 Adequação às 
Diretrizes 

PED, PED G.O 2006 

70-594 FTM do Jogo em 
Educação A 

60 4 Adequação às 
Diretrizes 

PED, PED G.O 2006 

70-595 FTM de Leitura e 
Escrita A 

60 4 Adequação às 
Diretrizes 

PED, PED G.O 2006 

70-596 Campo Profissional PED 30 2 Adequação às PED, PED G.O 2006 



 

  

E Diretrizes 

70-597 Ação Pedagógica A 
(Estágio Supervisionado 
em Gestão Educacional) 

60 4 Adequação às 
Diretrizes 

PED 2006 

70-598 FTM de Leitura e 
Escrita B 

60 4 Adequação às 
Diretrizes 

PED, PED G.O 2006 

70-599 FTM de História 60 4 Adequação às 
Diretrizes 

PED, PED G.O 2006 

70-600 Organização do 
Trabalho Pedagógico 

30 2 Adequação às 
Diretrizes 

PED 2006 

70-601 FTM de Geografia 60 4 Adequação às 
Diretrizes 

PED, PED G.O 2006 

70-602 Ação Pedagógica B 
(Estágio Supervisionado 
na Formação Pedagógica 
do Profissional Docente) 

60 4 Adequação às 
Diretrizes 

PED, PED G.O 2006 

70-603 FTM de Arte e 
Educação A 

60 4 Adequação às 
Diretrizes 

PED, PED G.O 2006 

70-604 Ação Pedagógica C 
(Estágio Supervisionado 
na Educação Infantil) 

90 6 Adequação às 
Diretrizes 

PED, PED G.O 2006 

70-605 Ação Pedagógica D 
(Estágio Supervisionado 
nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental) 

90 6 Adequação às 
Diretrizes 

PED, PED G.O 2006 

70-606 Psicologia e Processos 
Sociais I 

60 04  PSI 2006 

70-607 Processos Grupais I 60 04  PSI, PED G.O 2006 

70-608 Entrevista em Psicologia 
I 

30 02  PSI 2006 

70-609 Psicologia e Processos 
Grupais II 

60 04  PSI 2006 

70-610 Psicologia e 
Aprendizagem I 

60 04  PSI 2006 

70-611 Pesquisa em Psicologia 
A 

60 04  PSI 2006 

70-612 Entrevista em Psicologia 
II 

60 04  PSI 2006 

70-613 Processos Grupais II 30 02  PSI 2006 

70-614 Saúde Coletiva e Saúde 
Mental 

60 04  PSI 2006 

70-615 Psicologia e 
Aprendizagem II 

60 04  PSI 2006 

70-616 Processo 
Psicodiagnóstico 

60 04  PSI 2006 

70-617 Processos Clínicos I 30 02  PSI 2006 

70-618 Processos Clínicos II 60 04  PSI 2006 

70-619 Psicologia Escolar / 
Educacional 

90 06  PSI 2006 

70-620 Psicologia e Trabalho 45 03  PSI 2006 

70-621 Psicologia das 
Organizações 

45 03  PSI 2006 

70-622 Projetos Sociais 90 06  PSI 2006 

70-623 Seminários das Ênfases 30 02  PSI 2006 

70-624 Intervenções 
Institucionais e 
Organizacionais I 

60 04  PSI 2006 



 

  

70-625 Intervenções 
Institucionais e 
Organizacionais II 

60 04  PSI 2006 

70-626 Intervenções 
Terapêuticas na Infância 
e na Adolescência 

60 04  PSI 2006 

70-627 Intervenções 
Terapêuticas na Idade 
Adulta e na Terceira 
Idade 

60 04  PSI 2006 

70-628 Estágio Ênfase A I 60 04  PSI 2006 

70-629 Estágio Ênfase B I 60 04  PSI 2006 

70-630 Intervenções 
Institucionais e 
Organizacionais III 

60 04  PSI 2006 

70-631 Intervenções 
Terapêuticas das 
Configurações 
Familiares 

60 04  PSI 2006 

70-632 Estágio Ênfase A II 60 04  PSI 2006 

70-633 Estágio Ênfase B II 60 04  PSI 2006 

70-634 Estágio Ênfase A III    PSI 2006 

70-635 Estágio Ênfase B III    PSI 2006 

70-636 Estágio Ênfase A IV    PSI 2006 

70-637  Estágio Ênfase B IV    PSI 2006 

70-638 Psicopedagogia 
Preventiva e Terapêutica 

60 04  PSI 2006 

70-639 Processo de 
Subjetivação e 
Contemporaneidade 

60 04  PSI 2006 

70-640 Introdução à Filosofia da 
Ciência A 

30 02  CBO B 2006 

70-641 Psicologia Geral A 30 02  FTP 2006 

70-642 Antropologia Filosófica 
A 

30 02  FTP, ODO 2006 

70-643 Fundamentos Históricos 
da Educação Física 

30 02  EDF B, EDF L 2006 

70-644 Fundamentos 
Pedagógicos dos 
esportes 

30 02  EDF B, EDF L 2006 

70-645 Crescimento e 
Desenvolvimento 
Humano I 

60 04  EDF B, EDF L 2006 

70-646 Fundamentos Filosóficos 
da Educação Física 

30 02  EDF B, EDF L 2006 

70-647 Fundamentos Sócio-
Antropológicos da 
Educação Física 

45 03  EDF B 2006 

70-648 Fundamentos 
Pedagógicos da 
Educação Física 

45 03  EDF L 2006 

70-649 Ética Profissional na 
Educação Física 

30 02  EDF B, EDF L 2006 

70-650 Currículo e 
Planejamento em 
Educação Física Escolar 

30 02  EDF L 2006 

70-651 Psicologia do Esporte e 45 03  EDF B 2006 



 

  

da Atividade Física 

70-652 Psicologia do Esporte 
Infantil 

30 02  EDF B, EDF L 2006 

70-653 Introdução às Ciências 
Psicológicas 

30 02  PSI 2006 

70-654 Pesquisa em Psicologia 
B 

30 02  PSI 2006 

70-656 Pesquisa em Serviço 
Social III 

30 02  SER 2009 

70-657 Psicologia Aplicada à 
Farmácia A 

30 02  FAR 2007 

70-658 Estágio 
Profissionalizante em 
Psicologia Clínica I 

120 08  PSI  

70-659 Estágio 
Profissionalizante em 
Psicologia Clínica II 

120 08  PSI  

70-661 Climatologia Agrícola 30 02  AGR, EGR 2007 

70-662 Cartografia A 60 04  AGR, EGR 2007 

70-663 Geoprocessamento e 
Sensoriamento Remoto 

60 04  AGR, EGR 2007 

70-664 Extensão e Sociologia 
Rural 

60 04  AGR, EGR 2007 

70-665 Geoprocessamento 60 04  ARQ 2007 

70-666 Comportamento 
Humano nas 
Organizações 

30 02  LFA, LFC, LFT 2007 

70-667 TM-I: Princípios Gerais 
da Moral e Moral 
Fundamental A 

75 05  TEO 2007 

70-668 Síntese e Integração dos 
Fundamentos 

30 02  TEO 2007 

70-669 TM-II: Moral Sexual e 
Família A 

30 02  TEO 2007 

70-700 TM-IV: Bioética 
Teológica A 

60 04  TEO 2007 

70-701 P-II: Pastoral Urbana 30 02  TEO 2007 

70-702 P-IV: Pastoral Social A 30 02  TEO 2007 

70-703 P-IV: Pastoral da 
Pregação A 

60 04  TEO 2007 

70-704 P-VII: Pastoral do 
Aconselhamento A 

30 02  TEO 2007 

70-705 TS-VI: Mariologia A 30 02  TEO 2007 

70-706 Ecumenismo e Diálogo 
Inter-religioso A 

45 03  TEO 2007 

70-707 Teologia da 
Espiritualidade A 

45 03  TEO 2007 

70-708 Metodologia do Estudo 
da Teologia 

30 02  TEO 2007 

70-709 História do Cristianismo 
e da Teologia I (idade 
antiga) 

90 06  TEO 2007 

70-710 História do Cristianismo 
e da Teologia II (Idade 
Média) 

60 04  TEO 2007 

70-711 História do Cristianismo 
e da Teologia 
III(Moderna e 

60 04  TEO 2007 



 

  

Contemporânea) 

70-712 História do Cristianismo 
e da Teologia IV 
(América Latina e Brasil) 

45 03  TEO 2007 

70-713 História do Cristianismo 
e da Teologia V (RS e 
Missões) 

45 03  TEO 2007 

70-714 Missiologia 30 02  TEO 2007 

70-715 TS-XIV: Teologia da 
Vida Consagrada 

30 02  TEO 2007 

70-716 TCC - Trabalho de 
conclusão de curso 

60 04  TEO 2007 

70-717 Educação e Tecnologias 
A 

30 02  PED 2007 

70-718 Psicologia Aplicada à 
Odontologia 

60 04  ODO 2009 

70-719 Bioética na Odontologia 30 02  ODO 2009 

70-720 Manifestações da 
Cultura Popular 
Regional 

30 02  LFA, LFC, LFT 2009 

70-721 Educação, Políticas 
Públicas e 
Responsabilidade Social 
nas Organizações 

60 04  PED G.O 2009 

70-722 Ação Pedagógica G 
(Estágio Supervisionado 
em Gestão nas 
Organizações) 

60 04  PED G.O 2009 

70-723 Documentação e 
Arquivística 

60 04  SEB 1313/CUN/2009 

70-724 Ética empresarial e 
responsabilidade social 

 
60 

 
04 

 SEB 1313/CUN/2009 

70-725 Didática 30 02  FAR 1374/CUN/09 

70-726 Fundamentos Sócio-
Antropológicos da 
Educação Física 

30 02  EDF L 069/CAEn/09 

70-727 Introdução à Psicologia 
da Aprendizagem I 

30 02  EDF L 069/CAEn/09 

72-115 Didática I 60 4  CBO L, EDF L, FIL 
L, GEO, HIS, LPE, 
LPI, MAT, PED, 
PED G.O, QUI L 

121/CUN/98 

72-144 Educação Popular 60 4  PED, PED G.O 121/CUN/98 

72-170 Relações Humanas 60 4  AGR 121/CUN/98 

72-271 Metodologia Científica e 
da Pesquisa 

60 4  ARQ, CBO B, CCO,  
TAG, TPS, DIR, 
ENF, EGR, EGC, 

SER, TGC, CEI, EGE 

121/CUN/98 

72-352 Psicologia das Relações 
Humanas. 

60 4  CIC, EGA, NUT, 
SIS, SEB 

121/CUN/98 

72-378 Metodologia da Pesquisa 30 2  LFA, LFC, LFT, 
ADM, ADC, AGR, 
ARQ, CIC, CBO L, 
TLA, EDF B, EDF 

L, EGR, EGA, FAR, 
FIL B, FIL L, FTP, 

GEO, HIS, LPE, LPI, 
MAT, PED – AI, 

PED – SI, PED, PED 

121/CUN/98 



 

  

G.O, QUI I, QUI L, 
TEO, TGE, SEB 

73-115 Geografia do Turismo 
(Não utilizar esta, 
utilizar sempre a 
70-114) 

60 4  GEO 121/CUN/98 

73-116 Geografia Agrária 60 4  GEO 121/CUN/98 

73-117 Geografia Urbana 60 4  GEO 121/CUN/98 

73-118 Biogeografia 60 4  GEO 121/CUN/98 

73-133 Climatologia 60 4  GEO 121/CUN/98 

73-141 Geografia do Brasil I 60 4  GEO 121/CUN/98 

73-142 Geografia do Brasil II 60 4  GEO 121/CUN/98 

73-170 Trabalho de Graduação 
em Geografia 

60 4 70-493 GEO 121/CUN/98 

73-182 História Antiga 60 4  HIS 121/CUN/98 

73-183 História Medieval 60 4  HIS 121/CUN/98 

73-185 História Moderna 60 4  HIS 121/CUN/98 

73-186 História Contemporânea 
I 

60 4  HIS 121/CUN/98 

73-187 História Contemporânea 
II 

60 4  HIS 121/CUN/98 

73-211 História do Rio Grande 
do Sul 

60 4  HIS 121/CUN/98 

73-218 História Econômica 
Geral 

60 4  HIS 121/CUN/98 

73-224 Teorias da História 60 4  FIL B, FIL L 121/CUN/98 

73-225 Filosofia 60 4  ADM, ADC, CIC, 
CCO, DIR, FIL B, 

FIL L, PSI 

121/CUN/98 

73-226 Sociologia Geral 60 4  CCO, DIR, FIL L, 
FIL B 

121/CUN/98 

73-227 Sociologia 30 2  LFA, LFC, LFT, 
EGC, EIM, ODO, 
FAR, EGE, SEB 

121/CUN/98 

73-256 Antropologia Cultural 60 4  HIS 121/CUN/98 

73-400 Realidade Brasileira 60 4  ADM, AGR, ARQ, 
CIC, CBO B, CBO L, 

CCO, TAG, DIR, 
EDF B, EDF L, ENF, 

EGR, EGC, EIM, 
EGA, FAR, FIL B, 
FTP, GEO, HIS, 
LPE, LPI, MAT, 
PED, PSI, QUI I, 
QUI L, SIS, ODO, 

EGE 

121/CUN/98 

73-401 História da Psicologia 60 4  PSI 121/CUN/98 

73-402 Teorias e Sistemas em 
Psicologia I 

60 4 73-401 PSI 121/CUN/98 

73-403 Teorias e Sistemas em 
Psicologia II 

60 4 73-401 PSI 121/CUN/98 

73-430 Pesquisa em Serviço 
Social I 

60 4  SER 121/CUN/98 

73-431 Pesquisa em Serviço 
Social II 

60 4  SER 121/CUN/98 



 

  

73-454 Geografia Física I 60 4  GEO 031/CAEn/2004 

73-455 Geografia Física II 60 4  GEO 031/CAEn/2004 

73-456 Geografia Humana I 60 4  GEO 121/CUN/98 

73-457 Geografia Humana II 60 4  GEO 121/CUN/98 

73-459 Geohistória do Rio 
Grande do Sul 

60 4  GEO 121/CUN/98 

73-460 Geografia Regional I 60 4  GEO 121/CUN/98 

73-461 Geografia Regional II 60 4  GEO 121/CUN/98 

73-464 História da América I 60 4  HIS 121/CUN/98 

73-465 História da América II 60 4  HIS 121/CUN/98 

73-466 História do Brasil I 60 4  HIS 121/CUN/98 

73-467 História do Brasil II 60 4  HIS 121/CUN/98 

73-468 História do Brasil III 60 4  HIS 121/CUN/98 

73-469 Planejamento Regional e 
Desenvolvimento 
Sustentável 

60 4  GEO 121/CUN/98 

73-475 Antropologia Filosófica 45 3  ENF, FTP, NUT 121/CUN/98 

73-476 Psicologia Aplicada ao 
Direito 

30 2  DIR 121/CUN/98 

73-477 Sociologia do 
Desenvolvimento Rural 

60 4  TPS, EGR 121/CUN/98 

73-478 Associativismo e 
Cooperativismo 

45 3  AGR, EGR 121/CUN/98 

73-488 Psicologia Social I 60 4  SER 121/CUN/98 

73-489 Psicologia Social II 60 4  SER 121/CUN/98 

73-500 Sociologia do Trabalho 60 4  GEO, SER 121/CUN/98 

73-510 Sociologia A 45 3  ENF 121/CUN/98 

73-511 Antropologia 60 4  FIL B, FIL L 121/CUN/98 

74-219 Psicologia Aplicada à 
Saúde 

45 3  ENF, NUT 
 

121/CUN/98 

74-220 Psicologia do 
Desenvolvimento I 

60 4  PSI 121/CUN/98 

74-221 Psicologia do 
Desenvolvimento II 

60 4 74-220, 73-401, 73-
402, 72-101 

PSI 121/CUN/98 

 



 

  

EMENTAS OFERECIDAS 
 
70-104 - INTRODUÇÃO À FILOSOFIA DA CIÊNCIA (4 crédi tos) 
 A filosofia e a ciência. Origem, histórico e estatuto da ciência. A evolução e as mudanças 
científicas. As teorias sobre a ciência. Os modelos científicos e os problemas da realidade. As ciências da 
natureza e as ciências humanas. A epistemologia e as novas orientações da epistemologia contemporânea. 
 
70-109 - HISTÓRIA REGIONAL BRASILEIRA (4 créditos) 
 Análise da formação histórica do Brasil, relacionando sua evolução às especificidades e 
potencialidades regionais nos aspectos históricos e turísticos. 
 
70-114 GEOGRAFIA DO TURISMO (4 créditos) 
 Análise das implicações sócio-espaciais impostas pelo desenvolvimento das atividades turísticas. 
 
70-120 HISTÓRIA DA FILOSOFIA ANTIGA E ANÁLISE DE TE XTOS (6 créditos) 
 As origens do pensamento filosófico. Do mýthos ao lógos. Os filósofos Pré-Socráticos. O 
movimento Sofista. Sócrates e as Escolas Socráticas menores. Platão e a teoria das formas: conhecimento, 
dialética, virtude (arétê), ensino (paidéia). Aristóteles e a sistematização do saber: conhecimento, 
metafísica (filosofia primeira), lógica, ética, política, poética, retórica. Introdução ao Helenismo: 
Epicurismo, Estoicismo, Ceticismo, Ecletismo, Cinismo. Introdução à Plotino. 
 
70-121 HISTÓRIA DA FILOSOFIA MEDIEVAL E ANÁLISE DE TEXTOS (6 créditos) 
 Caracterização e formação de uma filosofia cristã. Os apologetas. Primeiras tentativas de 
sistematização da concepção cristã do mundo (a Escola de Alexandria). O Cristianismo frente à Filosofia 
na época Patrística. Pensamento medieval e a Escolástica - esplendor da filosofia cristã no século XIII. O 
problema dos universais e o fascínio pela dialética. A “via moderna”. 
 
70-124  HISTÓRIA DA FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA I E ANÁ LISE DE TEXTOS (6 
créditos) 
 Contestação ao sistema hegeliano: Niilismo e finitude em Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche. 
O Positivismo no séc. XIX. O Pragmatismo. Filosofia Analítica. 
 
70-125 HISTÓRIA DA FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA II E ANÁ LISE DE TEXTOS (6 
créditos) 
 Fenomenologia em Husserl e Merleau-Ponty. Existencialismo em Heidegger e Sartre. 
Hermenêutica. Marxismo Contemporâneo. 
 
70-126 HISTÓRIA DA FILOSOFIA NO BRASIL (4 créditos)  
 Panorama histórico da recepção e dos desdobramentos da filosofia no Brasil: ecletismo, 
liberalismo, kantismo, positivismo, marxismo e correntes contemporâneas. 
 
70-128 FILOSOFIA GERAL: PROBLEMAS METAFÍSICOS (4 cr éditos) 
 Expor e discutir os grandes problemas abordados pela metafísica clássica, bem como seu sentido 
atual, considerando os vários movimentos inerentes à mesma. Metafísica grega. Metafísica cristã. Nova 
metafísica da modernidade. 
 
70-130 TEORIA DO CONHECIMENTO I (4 créditos) 
 A razão e o conceito de teoria do conhecimento. O fenômeno do conhecimento. O sujeito 
cognoscente. O objeto do conhecimento. Problemática do conhecimento e da verdade na filosofia antiga e 
medieval (Platão, Aristóteles, Agostinho e Sto. Tomás de Aquino). 
 
70-131 TEORIA DO CONHECIMENTO II (4 créditos) 



 

  

 O conhecimento a partir da modernidade: sujeito do conhecimento. Conhecimento em Kant. 
Conhecimento em Hegel. A epistemologia de Karl Poper. 
 
70-134 FILOSOFIA DA HISTÓRIA (4 créditos) 
 Filosofia e História. História e Verdade. História e Ideologia. Filosofias Críticas da História.  
Filosofia da História. História e Razão. Teoria Marxista da História. Estruturalismo. A Sociedade sem 
História. 
 
70-138 FILOSOFIA DA MENTE (4 créditos) 
 Relação entre filosofia da mente, metafísica, epistemologia, psicologia, neurociências e filosofia 
da linguagem ordinária. Dualismo cartesiano. Interação mente-corpo: causalidade da natureza versus 
liberdade do pensar. Paralelismo, idealismo, solipsismo e epifenomenismo. O dualismo kantiano. 
Materialismo, comportamentalismo e identidade mente-cérebro. Inteligência artificial, funcionalismo e 
teoria representativa da mente. O problema das qualidades mentais. Teorias interpretativas e 
intencionalidade. Fenomenologia e a relação mente-corpo. 
 
70-140 BIOÉTICA (4 créditos) 
 Origem e evolução da Bioética; filosofia. Deontologia médica e Ética aplicada. As diferentes 
concepções de Bioética; a Bioética como "saber complexo" e como "movimento cultural". O princípio da 
sacralidade da vida (psv) e o princípio da qualidade da vida (pqv). Bioética das situações cotidianas: 
exclusão, cidadania, solidariedade e compromisso social; bioética das situações limites ou de fronteira; 
questões do nascimento, da vida, da morte e do morrer (fecundação assistida, clonagem, aborto, pesquisas 
com seres vivos, projeto genoma, transplantes de órgãos e tecidos, eutanásia). Bioética e pluralismo 
moral: análise. Ética das possibilidades de suspender, alterar, e/ou prolongar o curso da vida; do mercado 
primitivo tecnológico: a compra, a venda e o aluguel de partes do corpo humano. Liberdade cientifica e 
responsabilidade científica. Omissão, tolerância e radicalidade. 
 
70-143 METODOLOGIA DO ENSINO DE FILOSOFIA (6 crédit os) 
 O ensino da filosofia como problema filosófico. Filosofia e educação: educação da razão. Razão 
da educação. O ensino da filosofia na educação básica. Propostas contemporâneas de ensino da filosofia. 
Observações de aulas na rede pública de ensino (10h). 
 
70-147 - TEXTOS FILOSÓFICOS GREGOS (4 créditos) 
 O grego, língua da filosofia, no sistema indo-europeu. Iniciação à gramática, estudada 
funcionalmente através de exercícios graduados de versão e retroversão de textos fáceis e sugestivos, do 
ponto de vista filosófico. Tradução de alguns diálogos do Diálogo dos Mortos, de Luciano. Trechos 
seletos de Platão. 
 
70-148 - TEXTOS FILOSÓFICOS LATINOS (4 créditos) 
 O latim no contexto das línguas indo-européias. Do latim ao português. A linguagem filosófica 
criada por Cícero. Iniciação à morfologia e à sintaxe. Algumas fábulas de Fedro, para exercício de 
tradução. O De natura rerum, de Lucrécio, e Repositório da  filosofia, de Epicuro. Tradução de sentenças 
de Catão e de excertos de Cícero, Flávio Arrieno, Epicteto e Sêneca.  
1. Gramática latina elementar 
2. Tradução e discussão filosófica de fábulas de Fedro e  de  textos  de Lucrécio; 
3. Tradução e discussão de Cícero, Catão e Flávio Arrieno.  
 
70-155 - SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO (2 créditos) 
 A educação como prática social determinada no tempo e no espaço. Fundamentos teórico-críticos 
da relação entre sociedade e educação à luz dos paradigmas metodológicos do consenso e do conflito. 
 
70-156 - FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO (2 créditos) 



 

  

 Estudo da problemática educacional à luz da reflexão filosófica, enquanto base para discutir a 
escola, as relações pedagógicas e a cultura. 
 
70-171 - DIDÁTICA A(4 créditos) 
 O papel da didática na formação do educador. Evolução histórica da Didática. Planejamento como 
ato decisório, filosófico-político, científico e técnico. Metodologia enquanto ato político da prática 
educativa. Didática fundamental e instrumental. A didática no processo de construção do conhecimento: 
aprender a aprender. Ciência, tecnologia, educação e didática: a relação necessária. 
 
70-173 - FORMAÇÃO DA CIÊNCIA GEOGRÁFICA (4 créditos ) 
 A ciência geográfica na Antigüidade (o conhecimento geográfico). A Geografia como Ciência no 
Século XIX e as correntes do pensamento geográfico na atualidade. Atividades práticas através da análise 
de obras geográficas que enfoquem diferentes concepções do pensamento geográfico. 
 
70-174 - METODOLOGIA DA GEOGRAFIA (4 créditos) 
 As correntes do pensamento geográfico e a metodologia do ensino da Geografia. 
 
70-176 - GEOGRAFIA DO BRASIL III (4 créditos) 
 Estudo da produção agropecuária, industrial e das atividades de comércio (interno e externo) e 
serviços da economia brasileira. 
 
70-178 GEOGRAFIA DOS ESPAÇOS TURÍSTICOS DA REGIÃO SUL (4 créditos) 
 Estudo do patrimônio natural e cultural da Região Sul como potenciais para o desenvolvimento do 
turismo. Ensaio prático sobre inventário turístico. Avaliação, através de atividades práticas, do patrimônio 
natural e sócio-cultural da região Sul, comparando-se com o da região local levantado empiricamente, 
através de trabalhos a campo e sistematização de dados. 
 
70-183 - HISTÓRIA ECONÔMICO-POLÍTICA E SOCIEDADE NO  BRASIL (4 créditos) 
 A disciplina propõe a construção do conhecimento ao proporcionar contato do aluno com fontes 
historiográficas, a fim de desenvolver conhecimentos sobre a dinâmica histórica das estruturas 
econômicas, políticas e sociais do Brasil, sobretudo na fase contemporânea.  
 
70-184 - HISTÓRIA DO BRASIL (4 créditos) 

A disciplina propõe estudar o processo histórico de formação da sociedade brasileira desde antes 
da chegada dos europeus no Continente Americano até a contemporaneidade, privilegiando a 
compreensão da diversidade cultural na formação do que hoje compreendemos como Brasil. 
 
70-185 - HISTÓRIA DA AMÉRICA (4 créditos) 
 A disciplina tem como eixo central a compreensão dos espaços e tempos americanos como 
laboratório da convivência com a diversidade. Isso significa uma responsabilidade com o conhecimento 
através da construção do saber teórico e prático acerca da história americana (Continente Americano). 
Preocupa-se em desenvolver conhecimentos históricos, abordando as dimensões sociais e culturais 
formativas da América antes e depois do contato com os europeus e a compreensão da invenção do que 
hoje chamamos América. 
 
70-186 - HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA (4 créditos) 
A disciplina tem como eixo central o entendimento do Século XX enquanto dinâmico processo histórico que 
constrói as relações sociais, culturais, políticas e econômicas do que será compreendido como a “nova ordem 
social”. 
 
70-187 - ÉTICA (2 créditos) 



 

  

 A ética é o exercício teórico da investigação e da reflexão metodológico -sistemática acerca dos 
princípios, normas, regras e costumes do agir moral dos homens. Um conjunto de tópicos fundamentais 
do pensamento contemporâneo em torno da ética e da moralidade humanas, como tais: ética e moral.  
 
70-195 SOCIOLOGIA URBANA (2 créditos) 
 A estrutura social e suas relações com arquitetura. O desenvolvimento urbano seu impacto na 
sociedade abrangendo o meio urbano e rural. 
 
70-203 FUNDAMENTOS DA PEDAGOGIA  (2 créditos) 
 Estudo da Pedagogia. Conhecimento e Identidade da Pedagogia. Histórico da Pedagogia no Brasil. 
Identidade e formação do Pedagogo. 
 
70-204 FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO A (4 créditos) 
 Estudo e reflexão da natureza e especificidade do trabalho educativo como forma de 
conhecimento e crítica da origem, lugar e função da educação e do educador comprometido com a 
humanização. Análise das principais correntes filosóficas que influenciam o pensamento pedagógico. 
 
70-206 EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS (4 créditos) 
 Esta disciplina visa discutir as articulações entre tecnologias e educação construídas 
historicamente. Propõe-se a situar a prática docente e suas modificações com o uso de tecnologias bem 
como pela opção por paradigmas educacionais. Visa ainda expor algumas tecnologias utilizadas na 
prática docente e possibilitar o uso destas pelo aluno. 
 
70-207 SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO A (4 créditos) 
 A educação como prática social determinada no tempo e no espaço. Fundamentos teórico-críticos 
da relação entre sociedade e educação, à luz dos paradigmas do consenso e do conflito em Sociologia da 
Educação. Ênfase para a análise da estrutura e da conjuntura educacional brasileira. 
 
 70-208 EDUCAÇÃO E ANTROPOLOGIA (4 créditos) 
 Estuda o ser humano, focalizando as dimensões mais importantes de seu existir no mundo: 
linguagem, economia, política, arte, religião. As principais determinações da cultura brasileira, no 
contexto da civilização tecnológica e globalizada. 
 
70-209 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO (4 créditos) 
 Estudo da educação brasileira ao longo da história, enfocando a estrutura de ensino e o 
pensamento pedagógico, como fenômenos relacionados às condições sociais, econômicas, políticas e 
culturais da sociedade brasileira. 
 
70-210 SOCIOLOGIA (4 créditos) 
 Estuda os principais conceitos da Sociologia, analisando a organização estrutural das classes na 
sociedade, as instituições sociais. Ênfase às teorias sociológicas e à Sociologia da sociedade brasileira. 
 
70-211 FILOSOFIA - A (4 créditos) 
 Introduzir o aluno à filosofia, sua existência e a necessidade de iniciar-se no seu estudo. Discute a 
filosofia como atitude e interpretação do mundo. Trata, ainda, da filosofia do nosso tempo a partir da 
reflexão sobre questões que dêem conta da contextualização do mundo contemporâneo, ocupando-se 
fundamentalmente de temas como: o ser, o conhecer e o agir. 
 
70-214 FTM DO JOGO EM EDUCAÇÃO (4 créditos) 
 Panorama epistemológico das principais teorias da aprendizagem e sua relação com o jogo, a 
partir das potencialidades de suas implicações didáticas.  O jogo: questões epistemológicas, históricas, 
conceituais, culturais e cognitivas. Possibilidades e limites do uso pedagógico do jogo. Tipos de jogos. 
Vivências lúdicas. 



 

  

 
70-215 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (2 créditos) 
 Estudo sobre as temáticas centrais da Educação de Jovens e Adultos, destacando conceitos de  
alfabetização/letramento, seu caráter libertador e os desafios da realidade histórico-político-social e as 
práticas reflexivas sobre aspectos do ensinar - aprender. 
 
70-216 PLANEJAMENTO E GESTÃO EDUCACIONAL (4 crédito s) 

Pensar e refletir sobre a gestão da educação, seja ela desenvolvida na escola ou em um sistema, 
implica estudar políticas públicas que dão norte, determinação legais, econômicas, políticas e sociais os 
impasses, as perspectivas e os compromissos que se impõe aos educadores no contexto da globalização, 
da desregularão estatal e da sociedade de conhecimento. 
 
70-218 POLÍTICA EDUCACIONAL E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇ ÃO BRASILEIRA (4 
créditos) 

Estudo e análise do sistema educacional brasileiro nos seus diversos níveis e modalidades, 
considerando os aspectos administrativos, pedagógicos, financeiros e políticos. As políticas públicas e 
privadas de educação no Brasil. A educação como direito público universal. 
 
70-219 ESCOLA E CURRÍCULO (4 créditos) 
 Estudo das concepções teóricas que subjazem às propostas curriculares. Temas contemporâneos 
nos estudos de currículo: cultura, transversalidade, ideologia e poder. Prática Pedagógica e Currículo, 
Sociedade, Escola, Currículo e Programas. 
 
70-221 FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA (4 créditos) 

Esta disciplina discute o desenvolvimento de urna visão integrada do processo de educação 
inclusiva, na diversidade de seus enfoques teóricos, dinâmicas e abrangências, entendendo-o como 
imprescindível ao desenvolvimento dos sujeitos que apresentam necessidades especiais, enquanto seres 
unificados, em suas formas de sentir, pensar e agir. 
 
70-222 TEORIAS DO CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO (4 crédi tos) 
 Interpretação filosófica do conhecimento. Correntes do conhecimento. A educação e a produção 
do conhecimento. 
 
70-223 PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO (4 créditos) 

Estuda a relação entre aprendizagem e desenvolvimento; as principais abordagens do 
desenvolvimento da criança e do adolescente; os princípios evolutivos das crianças e adolescentes, 
questões relativas à infância e adolescência. 
 
70-224 PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM (4 créditos) 

Estudo das principais teorias da aprendizagem, do conhecimento e da motivação: teorias 
comportamentais, cognitivista-interacionistas, cognitivas do processamento de informações e 
sócioculturalistas: os diferentes níveis de aprendizagem. A ação educativa e a ação docente. 
 
 
70-285 ANTROPOLOGIA SOCIAL (4 créditos) 
 Antropologia sócio-cultural, identidade e expressões culturais regionais e locais, questões étnico-
raciais, família, gênero e violência na cultura brasileira e expressões multinacionais. 
 
70-286 TEORIA DO CONHECIMENTO E FILOSOFIA DA CIÊNCI A I (4 créditos) 
 Introdução do aluno à filosofia, sua existência, importância e necessidade como reflexão radical, 
rigorosa e de conjunto. Capacidade de questionamento, interpretação da realidade, busca permanente do 
saber e do sentido, ocupando-se, fundamentalmente, com os temas: o ser, o conhecer, o fazer, o viver e o 



 

  

conviver, com análise da natureza, da cultura, do trabalho e das ideologias que contextualizam o mundo 
contemporâneo e o pensamento filosófico que sustenta as condições de nossa época.  
 
70-287 TEORIA DO CONHECIMENTO E FILOSOFIA DA CIÊNCI A II (4 créditos) 
 A produção do conhecimento cientifico e social contemporâneo. 
 
70-288 FORMAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA BRASILEIRA (4 crédi tos) 
 A herança colonial e a construção do Estado Nacional. Emergência e crise da Republica Velha. 
Instauração e colapso do Estado Novo. Os processos de urbanização industrialização e surgimento dos 
novos sujeitos políticos. Nacionalismo e desenvolvimentismo e a inserção dependente no sistema 
capitalista mundial. O período pos-64. A transição democrática e o neoliberalismo. 
 
70-289 TEORIA SOCIOLÓGICA I (4 créditos) 
 Matrizes clássicas do pensamento sociológico. Concepção de homem, sociedade, valores e 
história. O fato social em Durkein. A teoria compreensiva de Weber e Schultz. A questão social e as 
necessidades sociais em Marx. Gramsci e Agnes Heller. 
 
70-290 TEORIA SOCIOLÓGICA II (4 créditos) 
 O desenvolvimento do pensamento sociológico e os paradigma subjacentes às principais escolar e 
autores contemporâneas. As principais correntes da sociologia contemporânea. A obra de autores 
contemporâneos em destaque. O panorama da sociologia nos anos 90: as temáticas centrais, os processos 
de crise e a recomposição do pensamento sociológico. 
 
70-291 SERVIÇO SOCIAL E POLÍTICA SOCIAL I (4 crédit os) 

Conceito de Estado, as principais doutrinas políticas e a interface com o Serviço Social. 
 
70-292 SERVIÇO SOCIAL E POLÍTICA SOCIAL II (4 crédi tos) 
 Contextualização Histórica da política de seguridade social no Brasil. 
 
70-293 SERVIÇO SOCIAL E POLÍTICA SOCIAL III (4 créd itos) 
 O estudo das políticas brasileiras de seguridade social: saúde, previdência social e assistência 
social. 
 
70-294 SERVIÇO SOCIAL E POLÍTICA DE ATENÇÃO À CRIAN ÇA E ADOLESCENTE (4 
créditos) 
 A construção histórica da criança e adolescente, o sistema brasileiro de proteção social dirigido à 
criança e adolescente inserido no espaço de reordenamento institucional frente às políticas setoriais de 
atenção e atendimento. 
 
70-295 SERVIÇO SOCIAL E POLÍTICA DE ATENÇÃO À FAMÍL IA (4 créditos) 
 Construção histórica do trabalho com família no contexto social e sua identificação como unidade 
de referencia das políticas sociais, inserido no espaço de reordenamento institucional e a partir de uma 
abordagem bio-ética frente às políticas setoriais de atenção á família. 
 
70-296 ASPECTO ÉTICO-POLÍTICO-EDUCACIONAIS DA PESSOA PORTADORA DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS (4 créditos) 
 O conteúdo objetiva a reflexão critica das questões ético-político-educacionais na ação 
profissional quanto à interação com portadores de necessidades especiais (pessoas portadoras de 
deficiência, de condutas típicas e altas habilidades). 
 
70-297 PSICOLOGIA I (4 créditos) 
 Contextualização e aplicação da psicologia, principais correntes teóricas na atualidade, 
personalidade, teoria da personalidade - Freud, Erikson, e Reich, psicologia do desenvolvimento, aspectos 



 

  

introdutórios de psicossomática, motivação, comunicação, liderança, percepção, grupo, família, 
sexualidade, relações humanas no trabalho. 
 
70-298 PSICOLOGIA II (3 créditos) 
 Estudo do desenvolvimento da personalidade, proporcionando ao aluno o entendimento do homem 
sadio, subsidiando a compreensão do indivíduo mentalmente doente, do nascimento a morte. 
 
70-299 INTRODUÇÃO À PSICOLOGIA (4 créditos) 
 Apresenta a psicologia a partir de suas bases filosóficas, epistemológicas e históricas, apontando 
para os diferentes modelos psicológicos que daí se derivam assim como para as diferentes práticas. 
Dimensiona o campo psicológico em termos de sua amplitude, diversidade e processualidade. 
 
70-300 TÉCNICAS DE OBSERVAÇÃO E DESCRIÇÃO (2 créditos) 
 Apresenta, discute e exercita técnicas de observação e descrição do comportamento humano. 
Estuda critérios para definição e escolha de objetivos observacionais, indicando diferenças entre 
observação estruturada e não estruturada, e entre observação externa e interna (participante). Enfatiza o 
uso de critérios para assegurar validade, confiabilidade e rigor à prática da observação. 
 
70-301 PROCESSOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS I (4 créditos) 
 Introduz o aluno no campo da psicologia experimental, abordando experimentos clássicos em 
psicologia sob uma perspectiva histórica. Estuda os processos psicológicos básicos de sensação, 
percepção, consciência, memória, motivação e emoção, buscando analisar os aspectos biológicos e 
contextuais implicados nesses processos. Enfatiza o método experimental através da ilustração ou 
realização de experimentos em sala de aula ou em laboratório. 
 
70-302 PROCESSOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS II (4 créditos) 
 Introduz o aluno no campo da psicologia experimental, abordando experimentos clássicos em 
psicologia sob uma perspectiva histórica. Estuda os processos psicológicos básicos de aprendizagem 
comportamental, pensamento e linguagem, buscando analisar os aspectos biológicos e contextuais 
implicados nesses processos. Enfatiza o método experimental através da ilustração ou realização de 
experimentos em sala de aula ou em laboratório. 
 
70-303 MÉTODOS DE ESTUDO (2 CRÉDITOS) 
 Apresenta e analisa métodos e técnicas de estudo. Situa os diferentes tipos de leituras e as técnicas 
existentes que permitem uma leitura mais proveitosa. Apresenta a análise de texto como um momento 
para a construção de esquemas e resumos e instrumentaliza o uso de diversas ferramentas para pesquisa e 
consulta que possibilitam a construção de trabalhos acadêmicos. 
 
70-304 TEORIAS E SISTEMAS EM PSICOLOGIA III (4 créd itos) 
 Apresenta os fundamentos teóricos que embasam as escolas comportamentalistas e cognitivistas. 
Identifica o comportamento como objeto de estudo para a psicologia, abordando as teorias 
comportamentais do ponto de vista histórico e teórico. Analisa o surgimento do cognitivismo na 
psicologia e seus desenvolvimentos atuais. 
 
70-305 TEORIAS E SISTEMAS EM PSICOLOGIA IV (4 créditos) 
 Estuda a teoria cognitivista a partir dos fundamentos epistemológicos do Interacionismo, 
enfatizando as teorias que abordam o desenvolvimento psicomotor, afetivo e cognitivo. 
 
70-306 FUNDAMENTOS SOCIAIS (4 créditos) 
 Estuda aspectos da sociologia clássica que influenciaram o pensamento moderno da relação 
homem-sociedade. Analisa as categorias sociológicas que contribuem com a leitura e a prática 
psicológica apontando áreas de intercessão entre os campos psicológico e sociológico. 
 



 

  

70-307 ÉTICA PROFISSIONAL E CIENTIFICA (4 créditos)  
 Estuda a ética numa perspectiva histórica e filosófica. Discute os princípios da bioética, as 
questões éticas e legais da pesquisa científica com seres humanos. Apresenta e analisa o código de Ética 
Profissional dos Psicólogos e as resoluções que orientam a prática da profissão no Brasil. 
 
70-308 TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA I (4 crédi tos) 
 Estuda os fundamentos da psicometria e o histórico das pesquisas em medidas psicológicas. 
Apresenta conceitos que fundamentam a construção de instrumentos de avaliação psicológica. Oportuniza 
a prática de aplicação e análise de alguns testes objetivos, bem como a elaboração de laudos e pareceres. 
Discute indicadores e critérios para a escolha  de instrumentos psicométricos a utilizar em avaliação 
psicológica nas diversas áreas e debate a postura ética no uso destes instrumentos. 
 
70-309 TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO PSICOLOGIA II (4 crédi tos) 
 Discute a história e os fundamentos teóricos dos testes projetivos gráficos. Realiza experiências 
práticas de aplicação e análise de algumas técnicas projetivas, incluindo elaboração da síntese dos 
achados. 
 
70-310 TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA III (4 cré ditos) 

Examina alguns instrumentos projetivos de avaliação psicológica, com estímulos estruturados e 
não estruturados. Realiza experiências práticas de aplicação e interpretação dos mesmos e elabora a 
síntese dos achados na forma de entendimento dinâmico da personalidade. Elabora  pareceres e laudos. 
 
70-311 MÉTODOS DE PESQUISA EM PSICOLOGIA (4 créditos) 
 Apresenta a história e evolução da ciência, enfatizando os grandes debates que têm marcado a 
produção do conhecimento científico. Discute os métodos de pesquisa empregados em psicologia e as 
etapas do processo de pesquisa, considerando os seus diferentes delineamentos, os procedimentos de 
coleta e análise de dados mais usuais e a elaboração de projetos e relatórios. 
 
70-312 FUNDAMENTOS CULTURAIS (4 créditos) 
 Estuda a noção de cultura e suas várias possibilidades conceituais e teóricas no evolucionismo, 
funcionalismo e estruturalismo, explorando algumas contribuições que o olhar antropológico traz para a 
psicologia, incluindo aí sua perspectiva metodológica e local. 
 
70-313 PSICOLOGIA SOCIAL I (4 créditos) 
 A disciplina objetiva apresentar de modo contextualizado a construção das categorias analíticas da 
Psicologia Social, bem como seu desenvolvimento histórico e consolidação como disciplina. Enfatiza a 
Psicologia Social Cognitiva e os paradigmas que sustentam o campo a partir da discussão ontológica, 
epistemológica e metodológica. 
 
70-314 PSICOLOGIA SOCIAL II (4 créditos) 

Discute a teoria social crítica, assim como  diferentes temáticas da psicologia social 
contemporânea. Enfatiza a discussão ontológica, epistemológica e metodológica desta abordagem. 
 
70-315 ESTUDOS EM PERSONALIDADE (4 créditos) 
 Estuda o conceito de personalidade contemplando os principais debates que permearam o seu 
desenvolvimento. Enfatiza as contribuições de fatores biológicos e sociais na formação da personalidade 
tendo como ponto de referência os modelos psicanalítico, comportamental-cognitivo e humanista. 
Examina as tendências contemporâneas de pesquisa e teoria em personalidade. 
  
70-316 PESQUISA EM PSICOLOGIA I (4 créditos) 
 Oportuniza ao aluno a elaboração de um projeto de pesquisa experimental ou não-experimental, 
sob a orientação de um professor do curso de psicologia. 
 



 

  

70-317 PESQUISA EM PSICOLOGIA II (4 créditos) 
Oportuniza ao aluno a execução do projeto de pesquisa iniciado na disciplina Pesquisa em 

Psicologia I sob a supervisão de um professor orientador. 
 
70-318 TÉCNICAS DE ENTREVISTA (4 créditos) 
 Conceitua, caracteriza e classifica entrevistas em psicologia, abordando suas aplicações em 
diferentes contextos. Discute os critérios para elaboração e condução de entrevistas, assim como a postura 
ética do profissional no uso deste instrumento. 
 
70-319 ESTÁGIO BÁSICO I (2 créditos) 

Esta disciplina tem caráter integrador de disciplinas até então estudadas, constituindo-se como um 
espaço para o exercício das habilidades e competências relacionadas a estas disciplinas. Poderão ser 
utilizadas técnicas de observação, instrumentos de avaliação ou intervenção psicológica em contextos de 
desenvolvimento ou experimentais. 
 
70-320 ESTÁGIO BÁSICO II (2 créditos) 
 Esta disciplina tem caráter integrador das disciplinas até então estudadas constituindo-se como 
espaço para o exercício das habilidades e competências já trabalhadas. Serão utilizadas técnicas e 
instrumentos de avaliação e intervenção psicológica no âmbito dos grupos. 
 
70-321 ESTÁGIO BÁSICO III (2 créditos) 

Esta disciplina tem caráter integrador das disciplinas até então estudadas constituindo-se como 
espaço para o exercício das habilidades e competências relacionadas a estas disciplinas. Serão utilizadas 
técnicas e instrumentos de avaliação aplicados em situação de psicodiagnóstico. 
 
70-322 PSICOLOGIA E SEXUALIDADE HUMANA (4 créditos)  

Examina as questões relativas a sexualidade humana, o comportamento sexual, as mudanças 
biológicas relativas ao sexo e ao gênero ao longo do desenvolvimento humano. Discute temas atuais e de 
interesse como doenças sexualmente transmissíveis, orientação sexual, prostituição e disfunções sexuais. 
 
70-323 PROCESSOS GRUPAIS (4 créditos) 
 Estuda o conceito de personalidade contemplando os principais debates que permearam o seu 
desenvolvimento. Enfatiza as contribuições de fatores biológicos e sociais na formação da personalidade 
tendo como ponto de referência os modelos psicanalítico, comportamental-cognitivo e humanista. 
Examina as tendências contemporâneas de pesquisa e teoria em personalidade. 
 
70-324 PSICODIAGNÓSTICO (2 créditos) 

Estuda o processo do psicodiagnóstico em suas etapas, apontando os diferentes métodos e técnicas 
utilizados pela psicologia para sua operacionalização. 
 
70-325 PSICOLOGIA DO TRABALHO E DAS ORGANIZAÇÕES (4  créditos) 

Estuda as formas de trabalho institucionalizado com enfoque organizacional. Aborda ainda as 
inter-relações entre trabalho e saúde mental segundo diferentes perspectivas teóricas e suas expressões no 
cotidiano do sujeito. 
 
70-326 PSICOLOGIA E TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO E INF ORMAÇÃO (4 créditos) 

Estuda a relação construída entre sociedade informacional e a subjetividade, apresentando de 
forma panorâmica conceitos e práticas contemporâneos presentes no campo da interseção entre Psicologia 
e Informática. Apontam-se possibilidades de utilização do computador bem como intervenção em 
Psicologia a partir do uso de computadores e seus recursos. Discute as formas de interação humano-
máquina que vêm se construindo na contemporaneidade, apontando seus aspectos éticos. 
 
70-327 PSICOLOGIA ESCOLA E APRENDIZAGEM (4 créditos) 



 

  

 Identifica aspectos da formação e atuação do psicólogo na educação. Estuda as teorias e métodos 
de ensino e de aprendizagem a partir de diferentes perspectivas. 
 
70-328 PSICOLOGIA ESCOLAR E CONJUNTURA EDUCACIONAL BRASILEIRA (4 créditos) 

Analisa a escola dentro do sistema educacional brasileiro numa perspectiva histórica e 
institucional. Discute temáticas relevantes à compreensão do funcionamento escolar e da dinâmica das 
relações estruturadas nesse contexto. 
 
70-329 INTERVENÇÕES EM PSICOLOGIA ESCOLAR (4 créditos) 

Apresenta recursos teóricos e metodológicos para intervenção em psicologia escolar e da 
aprendizagem, destacando temas relevantes para o contexto escolar. 
 
70-330 PSICOLOGIA SOCIAL COMUNITÁRIA (4 créditos) 
 Apresenta e analisa a Psicologia Social Comunitária sob o ponto de vista histórico, pressupostos 
teórico-epistemológicos e metodológicos. Aborda fenômenos específicos e atuais que vêm constituindo o 
campo de atuação da Psicologia Social Comunitária. 
 
70-331 INTERVENÇÕES EM PSICOLOGIA SOCIAL COMUNITÁRI A (4 créditos) 

Fornece subsídios aos alunos para que desenvolvam os conteúdos da psicologia social-comunitária 
em sua aplicação prática. São relacionados os âmbitos de atuação do psicólogo social-comunitário e as 
metodologias utilizadas para intervenção nesse campo. 
 
70-332 ABORDAGENS PSICOTERAPÊUTICAS ATUAIS - 06 créditos 

Apresenta e conceitua a psicoterapia como forma de intervenção em psicologia. Estuda as 
diferentes abordagens terapêuticas atuais no que se refere a teoria, técnica, intervenções, indicações e 
contra-indicações. 
 
70-333 PSICOLOGIA INSTITUCIONAL (4 créditos) 

Dimensiona o movimento institucional, sua história, seu processo de constituição, correntes 
teóricas e pressupostos, bem como suas ferramentas de intervenção. 
 
70-334 TEORIA E TÉCNICA PSICANALÍTICA (4 créditos) 

Apresenta e analisa a história dos conceitos e os fundamentos da técnica psicanalítica bem como 
sua aplicação, indicações e contra-indicações. 
 
70-335 ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE EM PSICOLOGIA ESC OLAR I - 08 créditos 

Oportuniza ao aluno práticas relacionadas à atuação do psicólogo em contextos educacionais e/ou 
de aprendizagens. 
 
70-336 ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE EM PSICOLOGIA ESC OLAR II - 08 créditos 

Oportuniza ao aluno práticas relacionadas à atuação do psicólogo em contextos educacionais e/ou 
de aprendizagens. 
 
70-337 ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE EM PSICOLOGIA SOC IAL COMUNITÁRIA I - 08 
créditos 

Oportuniza ao aluno práticas em psicologia social comunitária. 
 
70-338 ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE EM PSICOLOGIA SOC IAL COMUNITÁRIA II - 08 
créditos 

Oportuniza ao aluno práticas em psicologia social comunitária. 
 
70-341 ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE EM PSICOLOGIA DO TRABALHO E DAS 
ORGANIZAÇÕES I - 08 créditos 



 

  

Oportuniza ao aluno práticas relacionadas à atuação do psicólogo em contextos organizacionais ou 
outros ambientes que envolvem trabalho e saúde mental. 
 
70-342 ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE EM PSICOLOGIA DO TRABALHO E DAS 
ORGANIZAÇÕES II - 08 créditos 

Oportuniza ao aluno práticas relacionadas à atuação do psicólogo em contextos organizacionais ou 
outros ambientes que envolvem trabalho e saúde mental. 
 
70-343 TRATAMENTO PSICODINÂMICO DOS TRANSTORNOS MEN TAIS (4 créditos) 

Estuda os diversos transtornos mentais, enfatizando o tratamento sob a perspectiva psicodinâmica. 
Viabiliza conhecer formas de intervenção nos diferentes transtornos. 
 
70-344 PSICOLOGIA DO TRABALHO (4 créditos) 

Apresenta a psicologia das relações de trabalho nas organizações e instituições contemplando o 
contexto contemporâneo. Aborda a história do trabalho e suas formas de organização, examinando o 
significado do trabalho para o ser humano  e enfatizando as relações existentes entre trabalho, identidade, 
saúde mental, saúde física e desenvolvimento. 
 
70-345 PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL (4 créditos)  

Estuda a história da Psicologia organizacional e apresenta possibilidades de atuação do psicólogo 
nas organizações. Conceitua e discute métodos e técnicas de intervenção em recursos humanos. 
 
70-346 PSICOSSOMÁTICA (4 créditos) 

Aborda o indivíduo doente em sua unidade psicossomática. Enfatiza o papel do psiquismo na 
regulação do equilíbrio psicossomático e a influência que as experiências mais precoces do indivíduo, 
junto com o meio, exercem em sua formação e estruturação. Analisa  como o funcionamento psicológico 
pode produzir manifestações somáticas normais ou patológicas. Ressalta a importância das referências 
históricas, teóricas e clínicas da psicanálise para a compreensão das patologias orgânicas e pontua 
possibilidades de intervenção no campo das doenças psicossomáticas. 
 
70-347 RELAÇÕES FAMILIARES (4 créditos)  

Estuda a família considerando as influências mútuas e as implicações recíprocas da inter-relação 
de seus membros. Enfoca os mitos familiares subjacentes as ações da família e analisa os movimentos 
desta através do ciclo de vida. Apresenta os principais aportes das teorias sistêmica e da comunicação 
humana. 
 
70-348 INTRODUÇÃO À PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM - 03  créditos 

Introdução ao estudo das principais teorias da aprendizagem e do conhecimento e suas relações 
com os diferentes níveis cognitivos de aprendizagem. 
 
70-349 PSICOLOGIA JURÍDICA (4 créditos) 

Estuda tópicos da psicologia relacionados ao direito e a criminologia. Aborda a psicopatologia, a 
violência e a criminalidade do ponto de vista da ciência psicológica e jurídica.  Analisa a criança e o 
adolescente como sujeitos na psicologia do direito. 
 
70-350 PSICOLOGIA HOSPITALAR (4 créditos) 

Aborda os papéis desempenhados pelo psicólogo como um profissional da saúde, em um contexto 
hospitalar caracterizando sua intervenção nos planos da prevenção e tratamento. Enfoca a atuação em 
equipes multiprofissionais e discute especificidades da prática psicológica no hospital. 
 
70-352 ORIENTAÇÃO VOCACIONAL E PROFISSIONAL (4 créd itos) 



 

  

Estuda diferentes teorias e perspectivas de intervenção em orientação vocacional e profissional. 
Discute questões relativas ao desenvolvimento e orientação vocacional e o uso de testes e técnicas  dentro 
dos contextos escolar, organizacional e clínico. 
 
70-354 AVALIAÇÃO PSICONEUROPSICOLÓGICA (4 créditos)  
 Retoma conceitos acerca das bases neurológicas dos processos psíquicos e as correlações 
anatomo-clínicas de determinadas patologias como base para o estudo dos métodos de investigação 
neuropsicológica. Apresenta e analisa o uso de técnicas de testagem e avaliação neuropsicológica. 
 
70-360 FUNDAMENTOS DA PSICOPEDAGOGIA (2 CRÉDITOS) 

Teorias paradigmáticas contemporâneas que tratam das origens, aquisição e problematização do 
conhecimento, sua relação com as instituições educativas, no processo ensino-aprendizagem. 
 
70-368 METODOLOGIA CIENTÍFICA E DA PESQUISA TEOLÓGI CA - 03 créditos 
 Método participativo no processo de ensino-aprendizagem, especialmente da teologia. Momentos 
de uma aula de teologia. Como se faz teologia? Orientações metodológicas para o estudo e a pesquisa da 
teologia. Exercícios de pré-leitura, fichas de leitura e bibliográficas, síntese, elaboração de trabalho 
científico. Avaliação: que é, como, com quem, para que se faz? 
 
70-373 PSICOLOGIA GERAL(4 créditos)  
 Conceitos básicos de psicologia geral e da personalidade, psicologia do desenvolvimento: fatores 
físicos e sociais no desenvolvimento psicológico, psicopatologia: neuroses, psicoses e demais distúrbios 
psicológicos, psicossomática. Conseqüência psicológicas da perda: invalidez e morte. A relação entre 
terapeuta e paciente nos diversos contextos profissionais. 
 
70-374 PSICOLOGIA PARA PPNE - PSICOLOGIA PARA A PESSOA PORTADORA DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS (2 créditos) -ESQUEMA I 
 Conceituação e histórico das concepções sobre a pessoa portadora de deficiência, aspectos 
psicológicos e sociais, classificação e diagnostico. Práticas educacionais, a dinâmica familiar, a realidade 
brasileira. 
 
70-375 TS-I: INTRODUÇÃO À TEOLOGIA (4 créditos) 
 As disposições básicas para o estudo da Teologia. Conceito e natureza da Teologia. Fundamentos: 
o conhecimento de fé e Teologia, as fontes da Teologia, a Teologia segundo o magistério da Igreja. 
Questões básicas de Teologia que possibilitem ao aluno uma visão preliminar e global do mistério cristão 
e do currículo teológico. Os diversos enfoques teológicos e as grandes matrizes da Teologia. O pluralismo 
religioso como desafio. O processo do fazer teológico e seus momentos; a Revelação de Deus na história 
segundo o Vaticano II e os desafios atuais como tarefa para a Teologia. 
 
70-376 TS-II: TEOLOGIA FUNDAMENTAL - 03 créditos 
 Lugar da teologia fundamental no ensinamento teológico. A problemática da revelação cristã e da 
sua credibilidade, a partir da Dei Verbum. Religiões e revelação cristã. Revelação bíblica: o problema da 
inspiração e interpretação na Sagrada Escritura. Deus, revelado em Jesus de Nazaré, e o seu acesso 
através dos Evangelhos. Revelação, Igreja e Tradição. Revelação, dogma e magistério. Revelação, fé e 
teologia. A questão da credibilidade do “mistério cristão”. 
 
70-377 BIBLIA I - INTRODUÇÃO À BÍBLIA E HISTÓRIA DE  ISRAEL - 06 créditos (ver se é 
INTRODUÇÃO À BÍBLIA OU GERAL) 
 Que é a Bíblia? Seu surgimento a partir da experiência de fé e da história do povo de Israel. Re-
leituras dentro da Bíblia. A questão do cânon e da inspiração divina. A transmissão do texto. Divisões e 
partes. Gêneros literários. As ciências bíblicas modernas. Os métodos de interpretação da Bíblia. 
Introdução a cada um dos livros do Antigo Testamento. Geografia bíblica. História de Israel, desde a 
gênese do povo até a época do Novo Testamento. 



 

  

 
70-378 HI-I: HISTÓRIA DA IGREJA ANTIGA (4 créditos)  
 Surgimento e expansão do Cristianismo no contexto do Império Romano, desde a formação das 
primeiras comunidades cristãs até sua estruturação como religião oficial do Império. Aspectos 
constitutivos da sua vida interna (liturgia, reflexão teológica, organização) e suas relações com o meio 
sócio-político (perseguições, conflitos, missões) nos cinco primeiros séculos da era cristã. 
 
70-379 TS-XI: PATROLOGIA - 03 créditos 
 Contexto histórico para cada um dos pais. Didaqué. Carta de São Clemente Romano aos Coríntios. 
Carta de Ignácio de Antioquia aos Romanos. Carta a Diagneto. Os Padres Apologistas. Padres do Deserto. 
Padres do século de ouro da Igreja (V século): Santo Agostinho. 
 
70-380 P-I: FUNDAMENTOS DA PASTORAL (4 créditos) 

Introdução à Teologia Pastoral, com base nos documentos oficiais da igreja e na Sagrada 
Escritura. Breve história da Teologia Pastoral, com sistematização teológica. A prática pastoral da Igreja 
no Brasil e na América Latina. 
 
70-381 BIBLÍA VI INTRODUÇÃO AO NOVO TESTAMENTO - 03  créditos 
 A Palestina no tempo de Jesus. O mundo da expansão do Cristianismo. A formação dos livros do 
Novo Testamento no contexto da vida das comunidades cristãs. Divisão e classificação dos livros. 
Gêneros literários. A questão sinótica. Breve introdução a cada um dos livros. Introdução à Teologia do 
Novo Testamento. 
 
70-382 TM-I PRINCÍPIOS GERAIS DA MORAL E MORAL FUND AMENTAL - 06 créditos 
 Conceito de Teologia Moral. Crise Atual da Moral teórica e prática. História da Teologia Moral. 
Critério de Moralidade. Pressupostos Antropológicos da Moral. Conceito de Liberdade e 
Responsabilidade. Valores e Normas Morais. Consciência Moral. Discernimento Moral. Teoria do 
Pecado. 
 
70-383 BÍBLIA II: PENTATEUCO (4 créditos) 
 Estudo dos livros do Pentateuco (Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio) nos níveis 
literário, histórico-sociológico, teológico e pastoral. Teorias literárias sobre a formação do Pentateuco. 
Blocos literários e temáticos: tradições e memórias acerca dos pais e mães (origens históricas); tradições e 
memórias do Êxodo, da Lei, do Deserto e da Conquista da Terra. 
  
70-384 L-I FUNDAMENTOS E HISTÓRIA DA LITURGIA (4 cr éditos) 
 O significado do mistério na celebração. A importância da memória no projeto de Jesus. Os 
elementos constitutivos da liturgia. O ano litúrgico, a liturgia das horas e sua estruturação. A pastoral 
litúrgica. As mudanças provocadas pelo Concilio Vaticano II, Medellín, Puebla e Santo Domingos - a 
partir dos pobres, a busca da inculturação da liturgia e o diálogo religioso. 
 
70-385 SEMINÁRIO DE SÍNTESE E INTEGRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS (4 créditos) 
 Os elementos de introdução à Teologia e às principais áreas da mesma, numa visão integradora e 
de síntese. Retomada geral das questões centrais das disciplinas dos dois primeiros semestres.  
 
70-386 BÍBLIA III: PROFETAS (4 créditos) 
 Estudo literário, histórico-sociológico, teológico e pastoral da literatura bíblico-profética. 
Profetismo como um fenômeno da história de Israel. Profecia pré-literária e profecia literária. As 
memórias da profecia nos livros históricos. A profecia escrita ao longo dos séculos VIII a VI a. C.  
 
70-387 BÍBLIA VII: EVANGELHO DE MARCOS (2 créditos)  



 

  

O Evangelho de Marcos. O gênero literário Evangelho. A formação do texto: época, lugar, fontes, 
autor. O contexto da prática de Jesus e das comunidades. As características literárias e teológicas do 
Evangelho de Marcos. Temas que se destacam. Leitura e análise do texto, parte por parte.  
 
70-388 BÍBLIA X: CARTAS DO NOVO TESTAMENTO I (4 cré ditos) 
 Estudo literário, histórico-sociológico, teológico e pastoral das Cartas de Paulo, tidas como 
“autênticas”: Rm, 1 e 2Cor, Gl, 1Ts, Fl e Fm. O contexto cultural-religioso, sócio-político e econômico 
das comunidades paulinas. Paulo e as viagens missionárias. A literatura paulina e seus principais temas. 
 
70-389 BIBLIA XI: CARTAS DO NOVO TESTAMENTO  II - 0 3 créditos 
 Contexto, composição, autoria, estrutura, teologia e releitura pastoral das Cartas do Novo 
Testamento: 2Ts, Ef, Cl, Hb, 1 e 2Tm, Ti, Tg 1 e 2Pe e Jd. 
 
70-390 MONOGRAFIA I (2 créditos) 
 O que é uma Monografia; qual o significado da monografia ao final do curso de Teologia; como 
construir um projeto de monografia. 
 
70-391 MONOGRAFIA II (2 créditos) 
 Apresentação e aprovação do projeto de monografia; escolha do professor orientador; pesquisa e 
redação do texto. 
 
70-392 MONOGRAFIA III (4 créditos) 
 Aprovação final do texto pelo professor orientador; apresentação e defesa pública da monografia. 
 
70-393 TM-II: MORAL SEXUAL E FAMÍLIA (4 créditos) 
 Sexualidade humana como um tema importante para a reflexão ética. Crises e problemas da moral 
sexual. A sexualidade no contexto da antropologia filosófica moderna. A Bíblia e a sexualidade. Questões 
específicas de moral sexual: masturbação, homossexualismo, relações pré-matrimoniais, controle da 
natalidade. Indissolubilidade do matrimônio e divórcio. A virgindade como forma de vida cristã. 
 
70-394 L-II: ARTE E COMUNICAÇÃO NA LITURGIA - 03 cr éditos 
 A arte de reconhecer, acolher e aprofundar as expressões do mistério de Deus que acontecem na 
história, na vida das pessoas e que são expressas pela arte e criatividade das diferentes culturas. 
 
70-395 HI-II: HISTÓRIA DA IGREJA MEDIEVAL (4 crédit os) 

Fragmentação e reestruturação do mundo cristão do século V a X, a abertura da Igreja às culturas 
bárbaras, o islamismo e as invasões árabes, o renascimento carolíngio, Igreja do Ocidente e Igreja do 
Oriente, a Igreja no feudalismo, a ruptura Ocidente-Oriente. Na Baixa Idade Média, a construção da 
Cristandade, do século XI a XIII, com seus fundamentos, realizações e contradições, a teologia 
escolástica, as universidades, contestações e defesa da cristandade medieval (heresias, cruzadas, 
inquisição), os movimentos de pobres. A crise da cristandade medieval: crise do feudalismo, 
renascimento comercial e urbano, movimentos religiosos e sociais de pré-reforma, renascimento e 
humanismo cristão. 
 
70-396 TS-VII: TEOLOGIA DOS SACRAMENTOS (4 créditos) 
 Os sacramentos como lugares privilegiados do encontro de Deus conosco, sinais de vida 
comunitária dos cristãos. Jesus Cristo, sacramento fundamental do encontro com Deus; Igreja, sacramento 
de Cristo. Os sete sinais sacramentais: batismo, crisma, eucaristia, reconciliação, unção dos enfermos, 
ordem e matrimônio - atos de Cristo e da Igreja. 
 
70-397 TS-IV: CRISTOLOGIA - 06 créditos 
 Estudo da figura de Jesus, sua vida, pregação e ação, através dos textos neo-testamentários e de 
outras fontes; significado  das proclamações de fé das primeiras comunidades cristãs; os dogmas 



 

  

cristológicos dos primeiros séculos - problemática e definições formuladas; as grandes discussões 
cristológicas através da história do cristianismo; atualização, de modo significativo, da compreensão 
cristológica, numa perspectiva ecumênica  com as grandes religiões e com o mundo em geral; 
aprofundamento  da cristologia latino-americana. 
 
70-398 P-VI: PASTORAL DA PREGAÇÃO (2 créditos) 
 A missão evangelizadora da Igreja. As diversas formas de evangelização. A HOMILIA em que se 
diferencia das demais. A homilia nos primeiros séculos do cristianismo - na era patrística, medieval, 
moderna e a partir do Concílio Vaticano II. O ministério da pregação na prática. 
 
70-399 ADMINISTRAÇÃO PAROQUIAL (2 créditos) 
 Que é uma Paróquia? Organização pastoral. Organização administrativa: Recursos Humanos, 
Contabilidade, Finanças, Patrimônio, Bens móveis, Veículos, Construções. 
 
70-400 TS-VI: MARIOLOGIA - 03 créditos 
 Maria, Mãe de Jesus, nos textos do Novo Testamento. Os dogmas sobre Maria e sua interpretação. 
O culto mariano. A religiosidade popular na América Latina. 
 
70-401 TEOLOGIA FEMINISTA (2 créditos) 
 A questão do gênero: tema novo ou nova emergência? O gênero e a cultura: oriental e ocidental. 
Gênero e cultura: indígena e gaúcha. As ciências: um olhar preponderantemente masculino. O 
pensamento teológico ocidental: a partir da ótica masculina. O desafio de repensar o TODO: da natureza, 
da humanidade, de Deus, a partir da ótica feminina. 
 
70-402 BÍBLIA VIII: EVANGELHO DE MATEUS (2 créditos ) 
 A formação do texto: fontes, autor, época, lugar, contexto. A comunidade de Mt e seus conflitos. 
As características literárias e teológicas deste Evangelho. Os grandes temas. Leitura e análise do texto no 
seu todo e aprofundamento de partes seletas. 
 
70-403 TS-VIII: TRINDADE (4 créditos) 
 Discussão sobre o Mistério Divino, em diálogo com as experiências e a compreensão das Grandes 
Religiões da humanidade: a problemática teológica que emerge do encontro do cristianismo com a 
metafísica grega e com o monoteísmo rígido vetero-testamentário. A REVELAÇÃO de Deus em Jesus 
Cristo. A teologia trinitária: Pai, Filho e Espírito Santo na história do dogma. A semântica do Mistério 
Trinitário. A atual teologia trinitária na perspectiva ecumênica e cósmica. 
 
70-404 HI-IV: HISTÓRIA DA IGREJA NA AMÉRICA LATINA E NO BRASIL (4 créditos) 
 A cristandade colonial na América Latina e no Brasil; as monarquias e o padroado; na América, as 
sociedades e culturas pré-colombianas; a conquista: processo, métodos e justificativas; as relações da 
Igreja com as culturas índias; as reduções, os concílios regionais. A crise da cristandade colonial: 
movimentos de emancipação e presença dos cristãos nas lutas, conflitos internos; o padroado nos novos 
estados nacionais. A romanização da Igreja: reforma do clero, novas congregações, igrejas transplantadas. 
A igreja após o Vaticano II, Medellín, Puebla, Santo Domingo. 
 
70-405 P-II: PASTORAL URBANA - 03 créditos 
 O fenômeno da urbanização no mundo contemporâneo. Posturas pastorais diante da cidade. 
Grandes características da cultura e do mundo da cidade. A evangelização da cidade e na cidade. A 
reflexão pastoral e teológica recente sobre a pastoral urbana. 
 
70-406 DIREITO CANÔNICO I (4 créditos) 
 Estudo do Direito Canônico, como Direito privado da Igreja católica; histórico do Direito 
Canônico e sua influência no mundo ocidental; criação, existência e alcance através da recepção dos 
direitos fundamentais da pessoa humana: criação de direitos próprios através da ação da Igreja, para os 



 

  

fiéis, os leigos, os clérigos; problemática na criação e vivência dos direitos nos Estados modernos: 
interpretação autêntica do Direito; aplicação e subjetividade; influência e entrosamento com as demais 
ciências teológicas e humanas. 
 
70-407 DIREITO CANÔNICO II (4 créditos) 
 Aplicação do Direito Canônico no interior da Igreja Latina, particularmente na vida e na ação 
sacramental; funções da autoridade e da potestas sacra na Igreja: normativa de dois foros; importância 
dos critérios científicos e teológicos na interpretação das leis. 
 
70-408 BÍBLIA V: LIVROS SAPIENCIAIS (4 créditos) 
Estudo literário, histórico-sociológico e teológico dos livros sapienciais (Provérbios, Sirácida 
(Eclesiastico), Qohélet (Eclesiastes), Jó, Sabedoria, Cântico dos Cânticos, e Salmos). O mundo original 
da Sabedoria no Antigo Oriente. A literatura sapiencial em Israel. O conceito de Sabedoria. Os gêneros 
literários da literatura sapiencial. Temas de sabedoria. 
 
70-409 BÍBLIA XII: LITERATURA JOANINA (4 créditos) 
 A formação do texto do Evangelho, das três Cartas e do Apocalipse de João, no contexto da 
história das comunidades joaninas. A unidade desses textos. Comparação do Evangelho de João com os 
sinóticos. As características e os grandes temas deste Evangelho. A estrutura literário-teológica do texto e 
seus grandes temas. Estudo do texto, parte por parte. As Cartas de João e seu contexto, suas 
características e temas. O gênero literário “Apocalipse” e seu contexto sócio-cultural. A linguagem 
apocalíptica. Os apocalipses na época do Novo Testamento. A origem e a divisão do Apocalipse de São 
João, seu autor, a época de sua formação, sua estrutura literária. Análise do texto como um todo e de 
partes seletas. 
 
70-410 TS-X: PNEUMATOLOGIA E GRAÇA (4 créditos) 
 Os diversos aspectos da experiência cristã no horizonte da gratuita e libertadora autocomunicação 
de Deus aos homens na história a partir dos conceitos Graça, Salvação, Libertação, Espírito Santo. Os 
conceitos do Homem, Igreja, História, Criação e Espiritualidade à luz da ação do Espírito Santo. O 
mistério de Deus na perspectiva da Terceira Pessoa da Santíssima Trindade. Critérios e parâmetros para 
compreender a discernir a ação do Espírito Santo nas pessoas, nos movimentos eclesiais e históricos. 
 
70-411 HI-III: HISTÓRIA DA IGREJA MODERNA E CONTEMP ORÂNEA (4 créditos) 
 Conceituação de História da Igreja moderna e contemporânea. A formação do mundo ocidental 
moderno. O surgimento do Protestantismo e a reação da Igreja Católica, Reforma e Contra-reforma. O 
Concílio de Trento. A Igreja na época do absolutismo e do iluminismo, e sua situação frente ao “Ancien 
Régime”. O movimento missionário, a partir do século XVI. A Revolução Francesa. A Igreja na 
sociedade liberal capitalista. O advento do socialismo real. As duas grandes guerras mundiais. O Concílio 
Ecumênico Vaticano II, sua preparação, realização e conseqüências. Conjuntura atual da Igreja. 
 
70-412 P-IV PASTORAL SOCIAL - 03 créditos 
 O mundo de hoje e seus graves problemas sociais - especialmente na América Latina e no Brasil. 
Fundamentos teológicos da pastoral social: a base bíblica, os fundamentos patrísticos, o Vaticano II e as 
conclusões das assembléias gerais do CELAM, as encíclicas papais e os documentos da CNBB. A 
evolução da pastoral social no Brasil. A organização da pastoral social no Brasil, no Rio Grande do Sul e 
nas Igrejas Locais. Desafios e perspectivas. 
  
70-413 P-VII: PASTORAL DO ACONSELHAMENTO - 03 crédi tos 
 Natureza e finalidade desta pastoral específica. A concepção hodierna da pessoa humana. O plano 
divino acerca do ser humano. O fluxograma da evolução humana. A maturidade humano-espiritual. 
Quadro paradigma dos principais desequilíbrios da pessoa. A prática da Pastoral do Aconselhamento no 
passado e atualmente. 
 



 

  

70-414 TS-III: ANTROPOLOGIA TEOLÓGICA - 03 créditos  
 Que é antropologia e antropologia teológica. Nossa experiência antropológica. Análise das diferentes 
antropologias atuais. Visão bíblica do ser humano, no Antigo e no Novo Testamento. 
 
70-415 BÍBLIA IX: EVANGELHO DE LUCAS E ATOS DOS APÓ STOLOS (4 créditos) 
 Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos como uma obra em duas partes. As fontes e o redator. 
As relações do texto com o ambiente sócio-religioso de sua origem. As linhas fundamentais da teologia 
da obra. Estrutura literária e teológica. Temas principais. Análise dos textos como um todo e de partes 
seletas das duas partes da obra. 
 
70-416 TS-V: ECLESIOLOGIA - 06 créditos  

Discussão da questão da origem da Igreja (fundação ou idéias fundantes); a diversidade de 
compreensões presentes nos textos neo-testamentários e nos primeiros séculos; as diferentes eclesiologias 
que foram se impondo (e as que foram rejeitadas) ao longo dos tempos; a compreensão eclesiológica 
presente no Vaticano II: eclesiologia Trinitária, Mistério e Sacramento, Povo de Deus; a Igreja particular; 
missão da Igreja no mundo; aportes da eclesiologia Latino-americana, particularmente as CEBs - 
Comunidades Eclesiais de Base. 
 
70-417 TM-III; MORAL SOCIAL E ENSINO SOCIAL DA IGRE JA (4 créditos) 
 Ponto de partida: uma análise de conjuntura com seus questionamentos éticos e uma breve 
abordagem histórica da moral social católica. Os aspectos instrumentais e metodológicos da construção 
da racionalidade ético-teológica sobre o social, tais como os pressupostos básicos e os critérios 
hermenêuticos no uso das fontes. Alguns conteúdos básicos no âmbito da economia, política, cultura e 
conflito social. 
 
70-418 BÍBLIA IV: LIVROS HISTÓRICOS DO ANTIGO TESTA MENTO (4 créditos) 
 Estudo da obra historiográfica deuteronomista e da obra historiográfica cronista: fontes, 
organização literária e teologia (Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, 
Judite, Ester e Macabeus) 
 
70-419 L-III: LITURGIA E PASTORAL DOS SACRAMENTOS ( 2 créditos) 
 Os rituais dos sacramentos, com suas introduções. Exercícios práticos, com observações e 
avaliações, para o bom desempenho das funções do ministro e /ou presidente dos sacramentos, e para a 
criatividade e adaptação necessária às diversas circunstâncias e realidades. 
 
70-420 TS-IX ESCATOLOGIA (4 créditos) 
 O que professamos no Credo: “Creio na ressurreição, creio na vida eterna?” Fundamentos bíblicos 
e antropológicos da esperança cristã. O núcleo escatológico fundamental: Jesus Cristo e o Reino de Deus. 
Presença do Reino na História. Morte, ressurreição, juízo, purgatório, inferno, céu. Deus quer a salvação 
de todos, a vida em plenitude. 
 
70-421 ECUMENIMSO E DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO (4 créd itos) 
 Ecumenismo  diálogo inter-religioso. As grandes religiões do mundo e a busca do diálogo inter-
religioso. Teologia cristã relativa a esse diálogo. As origens das divisões entre os cristãos. A história da 
busca da unidade entre as Igrejas. Fundamentação bíblico-teológica do ecumenismo. As dificuldades para 
o ecumenismo. Tipos de ecumenismo. Os principais documentos da Igreja Católica relativos ao assunto. 
Instituições a serviço do ecumenismo. As mais recentes reflexões teológicas sobre o ecumenismo. 
 
70-422 TEOLOGIA DA ESPIRITUALIDADE (4 créditos) 
 Introdução e compreensão da espiritualidade cristã; fontes, experiências históricas, mestres e 
escolas de espiritualidade. A espiritualidade Latino-americana vivida nas CEBs. Espiritualidades 
específicas: religiosos, leigos e clero diocesano. 
 



 

  

70-423 P-III: IGREJA PARTICULAR, PARÓQUIA E CEBs - 03 créditos 
 Definição terminológica de Igreja Particular, seus constitutivos, a eclesiologia de comunhão e a 
relação Igreja Universal - Igreja Particular. A Paróquia ao longo da história, especialmente no Brasil; 
paróquia como rede de comunidades. As CEBs, natureza e história; um novo modo de toda a Igreja ser. 
 
70-424 HI-V: HISTÓRIA DA IGREJA NO RIO GRANDE DO SU L E NAS MISSÕES (4 créditos) 
 A atuação da Igreja Católica no Rio Grande do Sul, no seio de situações que marcaram de forma 
significativa a sua trajetória e a do Rio Grande do Sul. História e análises críticas da experiência das 
reduções dos guaranis na região missioneira do Rio Grande do Sul. As dioceses de Santo Ângelo e Cruz 
Alta e a atuação dos Missionários da Sagrada Família na região. 
 
70-425 P-V: PASTORAL CATEQUÉTICA (2 créditos) 

O Evangelho e o mundo contemporâneo. Catequese e realidade atual; Catequese: conceito e 
fundamentos; Catequese renovada; Catequese e faixas etárias. 
 
70-426 TM-IV: BIOÉTICA TEOLÓGICA - 03 créditos 
 Bioética: conceito e princípios. Ética e profissionais da saúde. Manipulação e engenharia genética. 
Reprodução humana medicamente assistida. Aborto. Transplantes e cirurgias polêmicas. Violências 
contra a própria vida e a de outros, eutanásia, guerra e terrorismo. Ecologia. 
 
70-427 METODOLOGIA CIENTÍFICA (2 créditos) 
 Reflexões sobre a produção do conhecimento, sua difusão e incorporação. Sentido e perspectiva 
do ensino Universitário: a tríplice missão ensino, pesquisa e extensão. O método científico. A produção 
científica. A comunidade científica. Trabalhos acadêmicos. Instrumentalização metodológica.  
 
70-428 FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DA ATIVIDADE FÍSICA ( 2 créditos) 

O esporte na Grécia clássica. Os jogos olímpicos e a sua função social. A cultura corporal de 
movimento em diferentes períodos históricos: na idade média, no renascimento, na modernidade e na 
atualidade (pós-modernidade). O movimento olímpico. Diferentes concepções e funções da Educação 
Física Brasileira. 
 
70-429 CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - 03 cr éditos 

Estudo dos conceitos de crescimento e desenvolvimento, fases e diferenças de crescimento, em 
idades e sexos distintos. Motivação do ser humano e sua relação do exercício com o crescimento. 
 
70-430 FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DA ATIVIDADE FÍSICA - 03 créditos 

Principais correntes filosóficas da cultura ocidental e suas respectivas concepções de corpo. Fonte 
do pensamento ocidental e da significação do corpo. As diferentes concepções de corpo e sua expressão 
na linguagem. O pensamento filosófico na educação Física Brasileira: paradigmas filosóficos e 
concepções de corpo fundantes de teoria da Educação Física. 
 
70-431 INTRODUÇÃO AO TRABALHO ACADÊMICO (2 créditos ) 

Estudo introdutório da metodologia científica à Educação Física. A produção e a sistematização 
do conhecimento em Educação Física. Tipos de trabalhos acadêmicos. 
 
70-432 FUNDAMENTOS SÓCIO-ANTROPOLÓGICOS DA ATIVIDAD E FÍSICA - 03 créditos 

Constituição e significado da Educação Física; a dimensão sócio-antropológica do esporte.  
Dimensão política da socialização na Educação Física e nos esportes; papéis sociais e a Educação Física e 
esporte; socialização e aprendizagem social na Educação Física e esportes; atitudes e habilidades sociais 
na Educação Física e esportes. 
 
70-433 APRENDIZAGEM MOTORA - 03 créditos 



 

  

Diferentes etapas do desenvolvimento motor. Caracterização psicomotora da criança nas fases pré-
escolar e escolar. Avaliação dos estágios psicomotores. Relação entre desenvolvimento motor e fatores 
sociais. Níveis de aprendizagem de habilidades motoras. Movimentos relacionados ao esporte. 
 
70-434 PSICOLOGIA DA ATIVIDADE FÍSICA - 03 créditos  

Psicologia da ação educativa e da relação docente nas atividades físicas. A relação da psicologia 
evolutiva e da movimentação e seus pressupostos como base para atividade física. 
 
70-435 METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO EM ATIVIDADE FÍS ICA (4 créditos) 

Pesquisa em atividade física: abordagens quantitativas e qualitativas. Tipos, estratégias e etapas de 
investigação. Construção e testagem de instrumentos. Preparação de relatórios. Redação do trabalho 
científico. 
 
70-436 FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS DA ATIVIDADE FÍSICA - 03 créditos 

Concepções e perspectivas pedagógicas que orientam o processo de ensino-aprendizagem de 
atividades físicas; abordagens pedagógicas, orientações conceituais e estilos de ensino. Planejamento e 
estruturação de atividades e tarefas pedagógicas. 
 
70-437 ÉTICA PROFISSIONAL NA ATIVIDADE FÍSICA (2 cr éditos) 

O estudo da ética numa perspectiva histórica e filosófica. A questão da ética na Educação Física, 
análise da formação e da profissão. O código de ética profissional. 
 
70-438 FUNDAMENTOS DA PSICOLOGIA DO ESPORTE (4 créditos) 

Conceitos ligados à psicologia do esporte. Teorias do desenvolvimento. Perfil psicológico do 
esportista. Ativação psicológica e esportiva. 
 
70-439 FILOSOFIA A (2 créditos) 

Introdução do aluno à filosofia, sua existência e a necessidade de iniciar-se no seu estudo. Discute 
a filosofia como atitude e interpretação do mundo.Trata, ainda, da filosofia do nosso tempo a partir da 
reflexão sobre questões que dêem conta da contextualização do mundo contemporâneo, ocupando-se 
fundamentalmente de temas como: o ser, o conhecer e o agir. 
 
70-441 SOCIOLOGIA GERAL A (4 créditos) 

Relações de trabalho e educação no meio rural. Progresso Técnico e sua multiplicação no meio 
rural. A extensão como instrumento de política agrícola. Métodos e técnicas sociais em extensão rural. A 
extensão e comunicação no meio rural. A realidade rural e seu entendimento nos aspectos sociológicos. 
 
70-450  FUNDAMENTOS DA PEDAGOGIA  I (4 créditos) 

Estudo do Projeto Político-Pedagógico do curso. Conhecimento e Identidade da Pedagogia. 
Histórico da Pedagogia no Brasil. A pedagogia como ciência da educação. 
 
70-456 - MONOGRAFIA A (2 créditos) 

A pesquisa científica e sua aplicação para a realidade educacional. Elementos que compõem o 
projeto de Monografia de Conclusão do Curso. O trabalho de campo na pesquisa educacional. 
 
70-457 - MONOGRAFIA B (2 créditos)  

Elaboração e desenvolvimento da pesquisa. Análise e interpretação da pesquisa. Relatório da 
monografia de Conclusão de Curso. Exposição e apresentação de Relatório de Pesquisa.  
 
70-473 - PRÉ-HISTÓRIA (4 créditos) 
Estudo do processo de evolução biológica do homem e seus estágios de desenvolvimento cultural.  
 
70-474 TEORIA E METODOLOGIA DA HISTÓRIA I (4 crédit os) 



 

  

História, memória e historiografia; História, ciência e verdade; o ofício do historiador: técnicas e 
procedimentos; a História hoje: temas, debates e desafios. 
 
70-475 TEORIA E METODOLOGIA DA HISTÓRIA II- 4 crédi tos 
 Análise das principais teorias sobre a História, enfocando-se também o debate acerca dos antigos e 
novos campos de estudo da História e o reflexo disso no desenvolvimento do atual debate 
histórico/historiográfico. 
 
70-477 HISTÓRIA DA AMÉRICA III- 4 créditos 
 A disciplina tem por objeto a história da América nos séculos XX e XXI, abrangendo desde 1930 
até a atualidade. O desenvolvimento de assuntos consagrados em história da América será levado a efeito 
de forma a articular em uma mesma abordagem as perspectivas histórico-factuais, ou histórico-
processuais, historiográficas, teóricas e bibliográficas. 
 
70-478 HISTÓRIA DO BRASIL IV (4 créditos) 

A disciplina focaliza o estudo de temas consagrados sobre a história do Brasil contemporâneo no 
período compreendido entre o golpe militar de 1964 e os dias atuais. A relação dinâmica entre as 
instâncias econômica, política e cultural deste período será investigada através da articulação entre a 
perspectiva historiográfica e a histórico factual. Elaboração de plano de ensino a partir da temática da 
pesquisa final. Aplicação do plano de ensino pela prática docente em instituição educacional. 
 
70-479 - HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA III (4 créditos) 

Estudo das sociedades contemporâneas atuais, enfocando a crise do sistema capitalista e socialista. 
 
70-480 - HISTORIOGRAFIA (4 créditos) 
 Estudo de estilos na escrita da história a partir da investigação de obras clássicas situadas ao longo 
da história da produção historiográfica. 
 
70-481 - PRÁTICA DE ENSINO HIS - I -4 créditos 
 A formação do professor de História e o lugar da disciplina na prática pedagógica dos professores 
da Educação Básica. 
 
70-482 - PRÁTICA DE ENSINO HIS - II (4 créditos) 
Aborda a prática do Multiculturalismo no currículo escolar, suas concepções, implicações e inserção. 
 
70-483 - PRÁTICA DE ENSINO HIS-III (4 créditos) 
Noções básicas de Museologia e Arquivologia. Prática de Museus e Arquivos. 
 
70-484 - PRÁTICA DE ENSINO HIS-IV (4 créditos) (Enfoque: Realidade da Escola e do ensino de 
História na educação formal e na educação não formal). 

Fundamentações e princípios teórico-metodológicos que embasam a estrutura e o funcionamento 
das Escolas e do ensino de História e observações in loco da realidade de uma Escola (sua 
fundamentação, estrutura e funcionamento) e do cotidiano pedagógico relacionado ao ensino de História, 
na Educação Básica formal (Ensino Fundamental e Ensino Médio) e em espaços onde se desenvolvam 
práticas educativas não formais. 
 
70-489 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO HIS-I (5 créditos) 
(Projeto de intervenção social). Elaboração de projeto a ser aplicado em ambiente social e/ou de educação 
não formal, aliando atividade acadêmica e docente, na interação com situações onde possam contribuir  
com a prática pedagógica e o processo de construção dos conhecimentos. 
 
70-490 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO HIS-II (6 créditos) 



 

  

(Projeto de intervenção em ambiente escolar formal). Elaboração de projeto a ser desenvolvido na 
Educação Básica formal, aliando atividade acadêmica e docente, na interação com ambientes de ensino. 
  
70-491 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO  HIS - III (8 créditos) 
 (Ensino Fundamental). Realizar a Prática de Ensino na modalidade Estágio Supervisionado em 
uma das séries finais do Ensino Fundamental, na Disciplina de História, em Escola da Rede Estadual, 
Municipal ou Particular, na área de abrangência das Coordenadorias de Educação e/ou Secretarias 
Municipais de Educação e de atuação da URI. 
 
70-492 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO HIS-IV (8 créditos) 
 Realizar a Prática de Ensino na modalidade Estágio Supervisionado, no Ensino Médio, na 
Disciplina de História, em Escola da Rede Estadual, Municipal ou Particular, na área de abrangência das 
Coordenadorias e/ou Secretarias Municipais de Educação e de atuação da URI. 
 
70-493 - TRABALHO DE GRADUAÇÃO I (2 créditos) 
 Escolha de tema para a efetivação do Trabalho de Graduação, elaboração de projeto, 
desenvolvimento de pesquisas, com orientação e supervisão de um Professor(a). 
 
70-494 - TRABALHO DE GRADUAÇÃO II (2 créditos) 
 Desenvolvimento de pesquisas e elaboração do Trabalho de Graduação, com supervisão e 
seminário de relatos e conclusões. 
 
70-495 - HISTÓRIA E NOVAS TECNOLOGIAS (2 créditos) 
 Estudo do emprego de tecnologias como o vídeo, o computador e a internet no ensino e na 
pesquisa em história 
 
70-496 - HISTÓRIA REGIONAL (2 créditos) 
Estuda os pressupostos teórico-metodológicos da história regional; estuda questões históricas relevantes 
no âmbito de abrangência da URI. 
 
70-497 -  HISTÓRIA DA ÁFRICA E DA ÁSIA (2 créditos) 
 Discute a evolução sociopolítica e econômica da África e da Ásia desde a colonização aos dias 
atuais. 
 
70-498 - HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO (2 créditos) 

Enfocando a educação como fenômeno histórico super-estrutural, a disciplina visa a discutir a 
educação, a escola, e o pensamento pedagógico, determinados pelas condições socioeconômicas e 
político-ideológicas da formação social, nos seus diferentes períodos históricos, modelos econômicos e 
evolução cultural. 
 
70-499 FILOSOFIA POLÍTICA E SOCIAL (2 créditos) 
A questão política na tradição filosófica. Os precursores do estado. Estado de natureza e estado civil. 
Indivíduo, sociedade e estado. As formas do estado. Estado e poder. Liberdade e poder. 
 
70-500 - HISTÓRIA, GÊNERO E ETNICIDADE (2 créditos) 

Estuda a presença de grupos através do gênero e da etnicidade, o relacionamento e a contribuição 
para o desenvolvimento histórico. 
 
70-501 - TÓPICOS ESPECIAIS EM HISTÓRIA DO RIO GRANDE DO SUL (2 créditos) 

Estuda aspectos da história do Rio Grande do Sul, não incluídos como conteúdos habituais, 
priorizando questões culturais e/ou o cotidiano.  
 
70-502 - HISTÓRIA CULTURAL (2 créditos) 



 

  

A História Cultural como nova corrente da historiografia contemporânea. 
 
70-503 - SEMINÁRIOS TEMÁTICOS (2 créditos) 

Analisar questões sobre temas específicos, objetivo de estudo dos professores do colegiado do 
curso de história, a fim de aprofundar conhecimentos, contribuindo para a formação profissional dos 
acadêmicos de história. 
 
70-504 - PRÁTICA DE ENSINO GEO I- 2 créditos 
 Envolvimento na dinâmica própria do espaço escolar. 
 
70-508 PRÁTICAS DE ENSINO GEO-V (4 créditos) 

Planejamento, desenvolvimento e avaliação de projetos vinculados à prática pedagógica. 
 
70-516 GEO-POLÍTICA (4 créditos) 

Geopolítica e Geografia Política. Poder. Território. Recursos. Pensamento Político. Geopolítica do 
Brasil. Quadro geopolítico atual.  Relações internacionais. A nova ordem mundial. Globalização. 
 
70-517 GEOGRAFIA DO RIO GRANDE DO SUL (4 créditos) 

Caracterização geral do estado. O espaço físico e os recursos naturais. O processo de ocupação do 
espaço e suas implicações econômicas. As relações entre sociedade e natureza, considerando o local, o 
regional, o estado, o Brasil e o mundo; a cultura e o espaço: relações éticas,  de poder, políticas, sociais e 
econômicas. 
 
70-522 ESTÁGIO SUPERVISIONADO FIL L-I (13 créditos) 
 Disciplina voltada para a elaboração e execução de um Projeto temático para o exercício da 
docência em filosofia a realizar-se em Organizações Sociais Civis. Mapeamento das organizações. A 
Filosofia e temas transversais. Estudo bibliográfico com elaboração de um texto. Discussões de natureza 
teórico-metodológicas. Relatório final. 
 
70-523 ESTÁGIO SUPERVISIONADO FIL L-II (13 créditos) 

O papel da filosofia no ensino secundário, o programa da disciplina: alternativas, análise crítica 
dos manuais mais comuns. Aulas sob supervisão, no ensino médio. 
 
70-524 - ORALIDADE E HISTÓRIA (2 créditos) 

Conceito e utilização. Oralidade, memória e História. Métodos em História oral.  A Entrevista 
como fonte de pesquisa. Preparação da entrevista. Aspectos da entrevista e do entrevistador. Escolha do 
entrevistado. Realização de pesquisa. Análise do material recolhido. 
 
70-525 CULTURA DO BRASIL (2 créditos) 

Análise crítica do processo de evolução cultural do Brasil, abrangendo as áreas culturais, os 
componentes étnicos sociais, econômicos e institucionais, os condicionamentos externos e as principais 
manifestações artísticas e literárias. 
 
70-552 INTERVENÇÃO EM REDES SOCIAIS (4 créditos) 

Histórico, conceitos gerais e epistemologia das Redes Sociais. Levantamento estrutural e 
funcional das Redes Sociais. Funções prioritárias, aplicações e intervenção em redes. 
 
70-554 ÉTICA A (4 créditos) 

Discussão global sobre filosofia prática. Conceituação de ética filosófica em contraponto às outras 
éticas. Posições fundamentais na filosofia moral. A experiência moral. Valores morais. Normas morais. 
Responsabilidade, determinismo e liberdade. Doutrinas éticas fundamentais. Questões éticas 
contemporâneas. 
 



 

  

70-555 ÉTICA B (4 créditos) 
Aprofundamento da discussão em torno da filosofia prática. Questões éticas atuais e seu confronto 

com as diferentes concepções ética. Contraponto entre universalistas e contextualistas. Posições 
fundamentais na filosofia moral. A experiência moral. Valores morais. Normas morais. Responsabilidade, 
determinismo e liberdade. Doutrinas éticas fundamentais. Questões éticas contemporâneas. 
 
70-556 FILOSOFIA POLÍTICA (4 créditos) 

Discussão da política na tradição filosófica. O jusnaturalismo e o confronto com a concepção 
greco-romana de estado. Os precursores do estado. Estado de natureza e estado civil. Indivíduo, sociedade 
e estado. As formas do estado. Estado e poder. Liberdade e poder. 
 
70-557 HISTÓRIA DA FILOSOFIA MODERNA I E ANÁLISE DE  TEXTOS A (4 créditos) 

A crítica à tradição filosófica medieval. O surgimento de um novo paradigma. O renascimento e a 
Ciência Moderna. Racionalismo (Descartes, Spinoza, Leibniz). Empirismo (Hobbes, Locke, Hume). 
Iluminismo (Montesquieu, Rousseau). Criticismo Kantiano. 
 
70-558 HISTÓRIA DA FILOSOFIA MODERNA II E ANÁLISE D E TEXTOS B (4 créditos) 

O problema da tensão entre empirismo e racionalismo. O ceticismo e o dogmatismo. O 
pensamento de Kant. O idealismo alemão em Fitche e Schelling e Hegel. A filosofia de Hegel. O 
materialismo de Feuerbach. O pensamento de Marx. 
 
70-559 EPISTEMOLOGIA (4 créditos) 

Epistemologia: conceituação e objetivos de seu estudo. Principais linhas teóricas sobre a 
Epistemologia. Critérios de cientificidade. O Cientificismo. Crítica aos pressupostos do pensamento 
científico. A função social da ciência. 
 
70-560 COSMOLOGIA (4 créditos) 

O problema cosmológico na história da filosofia. Os pré-socráticos. Relações teóricas entre física 
e filosofia. O sentido e o alcance da noção de natureza (phýsis) na filosofia antiga, medieval, moderna e 
contemporânea. A determinação do objeto das ciências da natureza e crítica de sua cientificidade. A 
complexidade ambiental como construção de um novo saber e de uma nova cultura. 
 
70-561 ESTÉTICA A (4 créditos) 

Trabalha a relação entre filosofia e estética. Relação entre conceito e forma. Abordagem sobre a 
compreensão atual da arte a partir de textos clássicos de estética, tais como a Poética, de Aristóteles, a 
Crítica da faculdade do juízo, de Kant e a Estética, de Hegel. A estética e a ciência do belo: arte e belo. A 
estética sociológica: origem social do gosto; estética e sociologia da arte. 
 
70-562 ESTÉTICA B - 06 créditos 

Análise de uma das correntes do pensamento estético, considerando-se seu surgimento no 
contexto de um período do pensamento filosófico, visto numa correlação com o contesto artístico da 
mesma época ou de outro período histórico. 
 
70-563 HISTÓRIA, GÊNERO E ETNICIDADE A (4 créditos)  

A disciplina tematiza questões culturais da formação da identidade nacional através da presença de 
grupos, seu gênero, etnicidade, o ethos identificador de tais grupos e toda a sua importância e 
contribuição para o desenvolvimento histórico do país. 
   
70-564 HISTÓRIA DA FILOSOFIA NA AMÉRICA LATINA A (6  créditos) 

Estudo da recepção latino-americana da filosofia ocidental continental-européia. O Eurocentrismo. 
A história da América Latina do ponto de vista filosófico. Crítica da cultura da dependência. Condições 
de possibilidade de um pensar latino-americano. 
 



 

  

70-565 TÓPICOS ESPECÍFICOS EM FILOSOFIA SOCIAL E POLÍTICA A (6 créditos) 
Estuda as principais linhas do pensamento ético-político contemporâneo. Abordagem das 

principais Teorias da Justiça contemporâneas: Habermas e Rawls. O Liberalismo Político em John Rawls. 
A Teoria do Estado Democrático de Direito em Jürgen Habermas. 
. 
70-566 FILOSOFIA DA CULTURA A (6 créditos) 

Estudo da relação entre uma concepção etnocêntrica e estruturalista de cultura. Relação entre arte 
e cultura. A idéia de cultura e civilização. Cultura e liberdade: o problema do determinismo cultural. A 
herança cultural do Ocidente. O espírito da revolução cultural do renascimento e no mundo 
contemporâneo. 
 
70-567 FILOSOFIA DO DIREITO (6 créditos) 

Estudo dos pressupostos filosóficos que fundamentam o direito liberal, positivo na história. 
Análise do fenômeno jurídico e sua ontologia. Possibilidade, natureza e condições do conhecimento 
jurídico. Lógica jurídica, forma e dialética. A experiência do direito, plano da história das idéias e 
instituições; projeção da sociologia do conhecimento jurídico. Teoria dos valores jurídicos. 
 
70-568 FILOSOFIA DA RELIGIÃO A (6 créditos) 
 Abordagem dos pressupostos filosóficos implícitos ao fenômeno religioso. Relação entre sistema e 
o problema de Deus. Tematizar o ateísmo na problemática relação entre filosofia e religião no 
pensamento contemporâneo, contrapondo as análises positivas da religião, sob o ponto de vista da 
descrição fenomenológica do sentimento religioso e sua compreensão ontológica. 
 
70-569 LÓGICA A (4 créditos) 

Definição e divisão da lógica. Lógica - raciocínio - forma e validade. Lógica formal (conceito, 
juízo, silogismo). Lógica dialética (conceito, juízo, silogismo). 
 
70-570 LÓGICA B (6 créditos) 

Aprofundamento da Lógica em suas diferentes áreas. Estudo da tradição norte-americana. O 
Círculo de Viena. As Lógicas Intencionais. Necessidade e Possibilidade: Os Sistemas Modais T, S4 e S5 
e a Semântica dos Mundos Possíveis; Permissão e Obrigação e os Sistemas de Lógica Deôntica. 
 
70-571 PRÁTICA DE ENSINO FIL L-A (2 créditos) 

Trabalho inicial sobre a prática docente. Estabelecer um primeiro contado do aluno com a 
atividade de docência. Propedêutica ao ensino de filosofia sob a óptica da atual legislação, enfocando-se: 
O ensino de Filosofia e nova LDB; Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio e o ensino de Filosofia; 
Temas Transversais e a Filosofia. Elaboração de roteiro de visitas. Esboço inicial de projeto de pesquisa, 
na forma de um texto, contendo o diagnóstico da realidade analisada e a problematização a ser 
desenvolvida a partir daquela realidade. 
 
70-572 PRÁTICA DE ENSINO FIL L-B (2 créditos) 

Aprofundamento do trabalho iniciado na prática de ensino A. Disciplina voltada para a elaboração 
do Projeto de Pesquisa que começou a ser esboçado na Prática A e desenvolvimento da mesma. Cabe ao 
titular responsável pela disciplina: 

a) ter o controle dos temas/alunos/e respectivos orientadores; 
b) intermediar, quando necessário, as relações orientador/orientando; 
c) orientar o aluno matriculado no que diz respeito aos passos básicos para a elaboração de um 

Projeto de Pesquisa; 
d) orientar estudos referentes a sua linha de atuação. 

 
70-573 PRÁTICA DE ENSINO FIL L-C (2 créditos) 



 

  

Espaço para a conclusão da pesquisa e apresentação do projeto para intervenção na realidade 
estudada; acompanhamento dos temas/alunos e respectivos orientadores; intermediação e orientação dos 
estudos referentes a cada linha de pesquisa e atuação. 
 
70-574 PRÁTICA DE ENSINO FIL L-D (2 créditos) 

A disciplina de Prática de Ensino D deverá proporcionar um momento de intervenção na realidade 
analisada e apresentação dos relatórios finais da Prática de Ensino A. 
 
70-575 FILOSOFIA DA LINGUAGEM A (4 créditos) 

Signo lingüístico e a realidade. Linguagem e pensamento. Lingüística e semiótica - sintaxe, 
semântica, pragmática. Conceito tradicional de linguagem (Platão e Aristóteles). Husserl e Teoria dos 
Tipos.  A semântica realista em Frege, Carnap e Wittgenstein I. A reviravolta pragmática e a 
hermenêutica (Wittgenstein II, Heidegger, Gadamer, Apel). 
 
70-576 FILOSOFIA DA LINGUAGEM B (6 créditos) 

O paradigma da linguagem ou intersubjetividade. Os contemporâneos e a linguagem. A ação 
comunicativa, significado, uso e jogos de linguagem. Teorias dos atos de fala. Intenção e convenção. O 
problema da Verdade. Linguagem e Instituição Social. Linguagem e Ideologia. 
 
70-577 GEOCARTOGRAFIA APLICADA AO ENSINO DA HISTÓRI A (2 créditos) 

Evolução da ciência cartográfica e sua importância para os estudos da História. A linguagem 
cartográfica e os seus significados. Os mapas históricos e as representações dos dados da realidade: 
passado e presente. 
 
70-578 PLANEJAMENTO E GESTÃO EDUCACIONAL A (2 crédi tos) 

A gestão da educação e sua relação com o processo de construção do projeto político pedagógico e 
do planejamento escolar. O papel do gestor na atualidade. 
 
70-579 ESTÁGIO ENSINO FUNDAMENTAL GEO I (6 créditos) 

Desenvolvimento de habilidades básicas de condução de projetos. Familiarização com 
modalidades didáticas, sua elaboração e aplicação. Proposição de práticas docentes para o 
desenvolvimento de possibilidades pedagógicas no nível teórico dos projetos de ensino. Debate com 
profissionais, visando à compreensão mais profunda da didática de ensino. 
 
70-580 ESTÁGIO ENSINO FUNDAMENTAL GEO II (8 crédito s) 

Desenvolvimento de projeto de estágio supervisionado nas séries finais do Ensino Fundamental. 
 
70-581 ESTÁGIO ENSINO MÉDIO GEO I (6 créditos) 

Espaço de integração, destinado a imbuir o acadêmico de competências em habilidades básicas de 
condução de projetos. Familiarização com modalidades didáticas, sua elaboração e aplicação. Proposição 
de novas práticas docentes, nas quais os diferentes saberes e os conteúdos pedagógicos ampliarão 
possibilidades. Debate com profissionais, visando à compreensão mais profunda da didática de ensino. 
 
70-582 ESTÁGIO ENSINO MÉDIO GEO II (8 créditos) 

Revisão de conteúdos e pressupostos para uma boa prática de ensino. Desenvolvimento do projeto 
de ensino, através de Estágio Supervisionado. 
 
70-583 PRÁTICA DE CAMPO (4 créditos) 

Estudos e verificação in loco de temas pertinentes à Geografia. 
 
70-589 ÉTICA PROFISSIONAL E RELAÇÕES HUMANAS (2 créditos) 

Filosofia e Objetivos da Ética. Notícias da Legislação. Sistema Profissional. Código de Ética 
Profissional e Sanções Disciplinares. Leis Correlatas. Relações humanas no contexto profissional e social. 



 

  

Importância do conhecimento inter e intrapessoal para o desenvolvimento profissional e o crescimento 
pessoal. 
 
70-590 CAMPO PROFISSIONAL PED A (2 créditos) 

Situar o aluno no contexto escolar e suas múltiplas relações, tendo em vista a produção sócio-
histórica, viabilizando, dessa forma, a observação e descrição dos setores das Instituições e Sistemas 
Escolares. 
 
70-591 CAMPO PROFISSIONAL PED B (2 créditos) 

Envolvimento na dinâmica escolar e não-escolar, observando, identificando e analisando as 
possibilidades de atuação do pedagogo nos diversos setores dos espaços institucionais, estabelecendo 
relações teórico-práticas da educação, reais e possíveis. 
 
70-592 CAMPO PROFISSIONAL PED C (2 créditos) 

Identificação e análise da Educação Popular em Instituições Escolares e Não-Escolares, 
identificando as relações teoria e prática, possibilitando a formação para a cidadania, tendo presente a 
herança e possibilidades: os desafios culturais, legais e tecnológicos da prática educativa. 
 
70-593 CAMPO PROFISSIONAL PED D (2 créditos) 

O processo de construção do conhecimento, mediado pela atuação do pedagogo. Identificação das 
relações e interações que permeiam o cotidiano escolar. Conhecimento das questões interdisciplinares 
metodológicas de relacionamento e do processo avaliativo da prática pedagógica do pedagogo. 
 
70-594 FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO JOGO EM EDUCAÇÃO A (4 
créditos) 

Conhecimento das diversas teorias da aprendizagem e sua relação com o jogo, a partir das 
potencialidades de suas implicações didáticas. O papel do jogo no processo de desenvolvimento da 
criança. Tipos de jogos. Vivências lúdicas. 
 
70-595 FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DE LEIT URA E ESCRITA A (4 
créditos) 

Abordagem da psicolingüística para o estudo da aquisição da leitura e escrita. A lecto-escrita 
como forma de expressão e comunicação. Fundamentação da questão histórico-social da leitura e escrita. 
 
70-596 CAMPO PROFISSIONAL PED E (2 créditos) 

Reconhecimento e interação das políticas de gestão educacional em sistemas e instituições 
escolares e não-escolares, inserindo o pedagogo nos processos de origem, gestão, coordenação de 
sistemas, unidades e projetos educacionais. 
 
70-597 AÇÃO PEDAGÓGICA A - ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GESTÃO 
EDUCACIONAL (4 créditos) 

Interação das políticas de Gestão Educacional em sistemas e instituições escolares e não-escolares. 
Elaboração e execução de Projetos de Gestão Educacional para o desenvolvimento do Estágio 
Supervisionado. 
 
70-598 FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA LEIT URA E ESCRITA B (4 
créditos) 

Análise crítica e operacionalização das metodologias da leitura e escrita. Articulação de estratégia 
pedagógica da língua materna. 
 
70-599 FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DE HISTÓRIA (4 créditos) 



 

  

Fundamentação teórico-metodológica para a atividade pedagógica com a história na educação 
infantil e nos anos iniciais, tendo como foco os objetivos, a tematização, os procedimentos e o processo 
avaliativo dentro da dinâmica curricular. 
 
70-600 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (2 crédit os) 

Organização do trabalho pedagógico através de Projetos escolares. Prática de planejamento de 
aula. Rotinas Escolares. A avaliação do trabalho pedagógico. 
 
70-601 FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DE GEOGRAFIA (4 créditos) 

Fundamentação teórico-metodológica para o trabalho pedagógico com a Geografia na Educação 
Infantil e nos Anos Iniciais, tendo como foco os objetivos, a tematização, os procedimentos e o processo 
avaliativo dentro da dinâmica curricular. 
 
70-602 AÇÃO PEDAGÓGICA B - ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO 
PEDAGÓGICA DO PROFISSIONAL DOCENTE (4 créditos) 

Atuação do pedagogo educador no espaço educacional, atuando nas disciplinas pedagógicas. 
Planejamento e ação da prática educativa nas disciplinas pedagógicas. 
 
70-603 FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DE ARTE EDUCAÇÃO A (4 
créditos) 

A alfabetização estética e a educação dos sentidos. Cultura Universal e Brasileira. O pensar, o 
sentir e o criar na música, no teatro, na expressão artística. 
 
70-604 AÇÃO PEDAGÓGICA C - ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
(6 créditos) 

Relação entre teoria e prática através da elaboração de projeto para ação pedagógica na educação 
infantil. Estágio Supervisionado na educação infantil. 
 
70-605 AÇÃO PEDAGÓGICA D - ESTÁGIO SUPERVISIONADO NOS ANOS INICIAIS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL (6 créditos) 

Relação entre teoria e prática através da elaboração de projeto para ação pedagógica nos anos 
iniciais. Estágio Supervisionado nos anos iniciais 
 
70-606 PSICOLOGIA E PROCESSOS SOCIAIS I (4 créditos) 

Apresenta e analisa o campo da Psicologia Social sob o ponto de vista histórico, pressupostos 
teórico-epistemológicos e metodológicos. Aborda fenômenos específicos e atuais que vêm constituindo o 
campo de atuação do psicólogo social. 
 
 
70-607 PROCESSOS GRUPAIS I (4 créditos) 

Analisa o conceito de grupo em uma perspectiva histórica. Estuda diferentes abordagens teóricas e 
metodológicas sobre processos grupais. 
 
70-608 ENTREVISTA EM PSICOLOGIA I (4 créditos) 

Discute a entrevista como instrumento de trabalho do psicólogo. Conceitua, caracteriza e classifica 
a entrevista, abordando suas especificidade e perspectiva ética. Apresenta a entrevista no contexto  
clínicos. 
 
70-609 PSICOLOGIA E PROCESSOS SOCIAIS II (4 créditos) 

Aborda a constituição do sujeito e das coletividades enquanto processo atravessado pela 
linguagem e processos sociais emergentes na contemporaneidade.  
 
70-610 PSICOLOGIA E APRENDIZAGEM I (4 créditos) 



 

  

Estuda a aprendizagem e seu processo a partir de diferentes perspectivas teóricas 
(comportamental, humanista, interacionista e sócio-interacionista, psicanalítica), situando seus 
fundamentos epistemológicos. 
 
70-611 PESQUISA EM PSICOLOGIA A (2 créditos) 

Oportuniza ao aluno a elaboração de um projeto de pesquisa experimental ou não-experimental, 
sob a orientação de um professor do curso de psicologia. 
 
70-612 ENTREVISTA EM PSICOLOGIA II (2 créditos) 

Apresenta a entrevista em diferentes contextos de trabalho do psicólogo, discutindo critérios para 
a elaboração e condução da entrevista, resguardando a ética profissional. 
 
70-613 PROCESSOS GRUPAIS II (2 créditos) 

Aborda a estrutura e a dinâmica dos processos grupais. Estuda os métodos e técnicas de 
intervenção grupal. 
 
70-614 SAÚDE COLETIVA E SAÚDE MENTAL (4 créditos) 

Apresenta e analisa o campo da saúde e da saúde pública, desde sua concepção, aspectos 
históricos, políticos, epistemológicos e de práticas de saúde. Políticas Públicas. Epidemiologia. 
Programas de saúde. Atuação na saúde coletiva. Organização social das práticas de saúde no Brasil. 
 
70-615 PSICOLOGIA E APRENDIZAGEM II (4 créditos) 

Estuda a constituição da não aprendizagem a partir das perspectivas interna e externa; fatores intra 
e intersubjetivos em interação no processo de aprendizagem. 
 
70-616 PROCESSO PSICODIAGNÓSTICO (4 créditos) 

Estuda a processo psicodiagnóstico e suas etapas, apontando os métodos e técnicas utilizados pela 
psicologia para sua operacionalização, em diferentes áreas de atuação. 
 
70-617 PROCESSOS CLÍNICOS I (2 créditos) 

Apresenta e conceitua a psicoterapia como forma de intervenção em psicologia. Estuda as 
diferentes abordagens terapêuticas atuais no que se refere a teoria, técnica, intervenções, indicações e 
contra-indicações. 
 
70-618 PROCESSOS CLÍNICOS II (4 créditos) 

Estuda os diversos transtornos mentais, enfatizando o tratamento sob a perspectiva psicodinâmica. 
Viabiliza conhecer formas de intervenção nos diferentes transtornos. 
  
70-619 PSICOLOGIA ESCOLAR/EDUCACIONAL - 06 créditos 

Analisa a escola dentro sistema educacional brasileiro numa perspectiva histórica e institucional. 
Aborda a formação do psicólogo escolar discutindo sua intervenção, destacando temas relevantes para a 
compreensão do funcionamento desse contexto específico. 
 
70-620 PSICOLOGIA E TRABALHO - 03 créditos 

Apresenta a história do trabalho e suas formas de organização, buscando compreender as relações 
de trabalho nas organizações e instituições, contemplando o contexto contemporâneo. Aborda as 
implicações do trabalho na produção de subjetividade e saúde dos trabalhadores.  
 
70-621 PSICOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES - 03 créditos 

Apresenta a história da psicologia organizacional. Aborda o comportamento humano nas 
organizações e analisa aspectos relativos à produção e gestão. Discute as possibilidades de atuação do 
psicólogo nas organizações, enfocando questões teóricas e éticas. Conceitua e discute métodos e técnicas 
de intervenção nas organizações. 



 

  

 
70-622 PROJETOS SOCIAIS - 06 créditos 

Aborda a construção e realização de projetos de intervenção psicossocial. Analisa contextos e 
propõe projetos sociais. 
 
70-623 SEMINÁRIO DAS ÊNFASES (2 créditos) 

Oportuniza ao aluno refletir sobre as práticas relacionadas a atuação do psicólogo em diferentes 
contextos, bem como prepará-lo para os estágios das ênfases. 
 
70-624 INTERVENÇÕES INSTITUCIONAIS E ORGANIZACIONAI S I (4 créditos) 

Apresenta algumas intervenções possíveis no âmbito das instituições e organizações. Diferencia as 
duas ações de forma epistemológica, possibilitando uma ação diferenciada nos dois contextos. Caracteriza 
as duas abordagens como sendo distintas mas que possibilita algum tipo de integração possível. 
 
70-625 INTERVENÇÕES INSTITUCIONAIS E ORGANIZACIONAI S II - -4 créditos 

Apresenta recursos teórico-metodológicos para intervenção no contexto educacional e escolar, 
enfatizando as relações existentes entre aprendizagem, identidade e desenvolvimento humano. Subsidia a 
abordagem de questões referentes a vulnerabilidade a partir da compreensão da estrutura e funcionamento 
das redes sociais. 
 
70-626 INTERVENÇÕES TERAPÊUTICAS NA INFÂNCIA E NA A DOLESCÊNCIA (4 créditos) 

Apresenta e conceitua a psicoterapia como método de tratamento para problemas de natureza 
emocional. Estuda as diferentes abordagens terapêuticas no que se refere á teoria, técnica e objetivos das 
abordagens psicoterápicas na infância e adolescência. 
 
70-627 INTERVENÇÕES TERAPÊUTICAS NA IDADE ADULTA (4  créditos) 

Apresenta e conceitua a psicoterapia como método de tratamento para problemas de natureza 
emocional. Estuda as diferentes abordagens terapêuticas no que se refere à teoria, técnica intervenções e 
indicações. 
 
70-628 ESTÁGIO ÊNFASE A I (4 créditos) 

Oportuniza ao aluno práticas relacionadas a atuação do psicólogo no contexto das Práticas Sociais 
e Institucionais em Psicologia.  
 
70-629 ESTÁGIO ÊNFASE B I (4 créditos) 

Oportuniza ao aluno práticas relacionadas a atuação do psicólogo no contexto dos Processos 
Clínicos em Psicologia. 
 
70-630 INTERVENÇÕES INSTITUCIONAIS E ORGANIZACIONAI S III (4 créditos) 

Apresenta recursos teórico-metodológicos para intervenção na área da saúde pública, instituições 
de saúde e social comunitária, enfatizando as relações existentes entre subjetividade, saúde e 
desenvolvimento humano. Subsidia a abordagem de questões referentes a vulnerabilidade a partir da 
compreensão da estrutura e funcionamento das redes sociais. 
 
70-631 INTERVENÇÕES TERPÊUTICAS DAS RELAÇÕES FAMILI ARES (4 créditos) 

Apresenta e conceitua as intervenções terapêuticas das relações familiares. Estuda o 
desenvolvimento das principais escolas de terapia da família. 
 
70-632 ESTÁGIO ÊNFASE A II (4 créditos) 

Oportuniza ao aluno práticas relacionadas a atuação do psicólogo no contexto das Práticas Sociais 
e Institucionais em Psicologia  
 
70-633 ESTÁGIO ÊNFASE B II (4 créditos) 



 

  

Oportuniza ao aluno práticas relacionadas a atuação do psicólogo no contexto dos Processos 
Clínicos em Psicologia. 
 
70-634 ESTÁGIO ÊNFASE A III - 08 créditos 

Oportuniza ao aluno práticas relacionadas a atuação do psicólogo no contexto das Práticas Sociais 
e Institucionais em Psicologia  
 
70-635 ESTÁGIO ÊNFASE B III - 08 créditos 

Oportuniza ao aluno práticas relacionadas a atuação do psicólogo no contexto dos Processos 
Clínicos em Psicologia. 
 
70-636 ESTÁGIO ÊNFASE A IV - 08 créditos 
 Oportuniza ao aluno práticas relacionadas a atuação do psicólogo no contexto das Práticas Sociais 
e Institucionais em Psicologia  
 
70-637 ESTÁGIO ÊNFASE B IV - 08 créditos 

Oportuniza ao aluno práticas relacionadas a atuação do psicólogo no contexto dos Processos 
Clínicos em Psicologia. 
 
70-638 PSICOPEDAGOGIA PREVENTIVA E TERAPÊUTICA (4 créditos) 
 Aborda o campo da psicopedagogia analisando a construção do não-aprender nos aspectos 
internos e externos ao sujeito aprendente, reflete sobre as intervenções possíveis desde o diagnóstico até 
os tratamentos necessários ao alcance da aprendizagem. 
 
70-639 PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE (4 créditos) 
 Aborda a constituição do sujeito e das coletividades enquanto processo atravessado pela 
linguagem e processos sociais emergentes na contemporaneidade. 
 
70-640 INTRODUÇÃO À FILOSOFIA DA CIÊNCIA A (2 crédi tos) 

A origem, o histórico e o estatuto da ciência. A evolução e as mudanças científicas na história da 
ciência. Os modelos científicos e os problemas da realidade. As ciências da natureza e as ciências 
humanas. A epistemologia e as novas orientações da epistemologia contemporânea. 
 
 70-641 PSICOLOGIA GERAL A (2 créditos) 

Conceitos básicos de Psicologia Geral. Tópicos de Psicologia do desenvolvimento. Introdução a 
Psicopatologia. Psicossomática. Conseqüências psicológicas da perda: invalidez e morte. A relação entre 
terapeuta e paciente nos diversos contextos profissionais. 
 
70-642 ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA A (2 créditos) 

O que é o ser humano, desde a sua origem e as dimensões principais da evolução dos hominídeos. 
Reflexões sobre o ser humano como um ser social, político, econômico, religioso, racional, de linguagem 
e biológico. O ser humano como um ser para si, para o mundo e para os outros. 
 
70-643 FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA (2 créditos) 

Visão histórica do esporte na Grécia clássica. Jogos olímpicos antigos e a sua função social. 
Cultura corporal de movimento em diferentes períodos históricos. Movimento olímpico. Diferentes 
tendências da Educação Física Brasileira no contexto histórico. 
 
70-644 FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS DOS ESPORTES (2 créditos) 

Concepções e perspectivas pedagógicas que orientam o processo de ensino-aprendizagem dos 
esportes. Abordagens didático-pedagógicas, orientações conceituais e métodos de ensino. Planejamento e 
estruturação de atividades e tarefas pedagógicas relacionadas aos esportes. 
 



 

  

70-645 CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO I (4 cr éditos) 
Estudo dos pressupostos teóricos do crescimento e desenvolvimento humano destacando-se os 

diferentes aspectos que integram o ser humano nas diferentes fases da vida. Teorias do desenvolvimento 
humano e perspectivas teóricas atuais da área. Dimensões do desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, 
social e motor. O ser humano e a relação do exercício com crescimento e desenvolvimento motor em 
diferentes fases da vida. 
 
70-646 FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA (2 créditos) 

Escolas filosóficas e influência nas concepções filosóficas da cultura do corpo. A significação e 
expressão do corpo na linguagem. O pensamento filosófico da Educação Física Brasileira: paradigmas e 
concepções de corpo fundantes de teorias da Educação Física.  
 
70-647 FUNDAMENTOS SÓCIO-ANTROPOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA - 03 créditos 

Constituição da socialização, da aprendizagem social, das atitudes, dos interesses, dos significados 
e habilidades sociais na dimensão sócio-antropológica da Educação Física e dos Esportes. 
 
70-648 FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA - 03 créditos 

Dimensões, Teorias e Componentes da Competência Profissional. Competência Pedagógica do 
Professor de Educação Física. Abordagens Pedagógicas e pressupostos na Educação Física Escolar. 
Metodologias de ensino da Educação Física escolar e o processo de ensino aprendizagem. Planejamento e 
organização de atividades e tarefas pedagógicas na educação física escolar. 
 
70-649 ÉTICA PROFISSIONAL NA EDUCAÇÃO FÍSICA (2 créditos) 

A disciplina focaliza problemas éticos relacionados à prática profissional em Educação Física. 
Questiona sobre os princípios éticos que devem nortear as ações dos profissionais desta área. Examina as 
visões sobre o assunto e procura esclarecê-las e fundamentá-las a partir das Teorias Éticas. 
 
70-650 CURRÍCULO E PLANEJAMENTO EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR (2 créditos) 

Sistematiza os conhecimentos construídos durante o processo de formação profissional de cada 
um dos níveis do componente curricular Educação Física, bem como dos temas transversais da elaboração 
de uma proposta curricular de educação física para escola.  
 
70-651 PSICOLOGIA DO ESPORTE E DA ATIVIDADE FÍSICA (2 créditos) 

Estudo sobre a relação da psicologia nos diferentes aspectos relacionados a ciência do esporte e a 
prática da atividade física: motivação; stress;  ansiedade; personalidade; interações pessoais; liderança; 
agressividade, criança no esporte; desempenho esportivo, seleção de talentos e pesquisas na área. 
 
70-652 PSICOLOGIA DO ESPORTE INFANTIL (2 créditos) 

Caracterização, análise e discussão do papel, função e conceito do esporte na Educação Física. 
Relação entre a prática de atividades motoras específicas da Educação Física e dimensões psicológicas: 
motivação, ansiedade, estresse, dependência, e reações afetivas da Educação Física e do Esporte. Fatores 
psicológicos que podem influenciar a prática da Educação Física e Esporte escolar. 
 
70-653 INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS PSICOLÓGICAS (2 créditos) 

Oportuniza uma visão geral da Psicologia, apresentando as diferentes teorias psicológicas 
contemporâneas, as áreas de atuação profissional e o modelo de formação da URI.  
 
70-654 PESQUISA EM PSICOLOGIA B (2 créditos) 

Oportuniza ao aluno a execução do projeto de pesquisa iniciado na disciplina Pesquisa em 
Psicologia I sob a supervisão de um professor orientador. 
 
70-656 PESQUISA EM SERVIÇO SOCIAL III (2 créditos) 



 

  

 A pesquisa como instrumento de trabalho do Serviço Social. A Pesquisa Social e o Serviço Social. 
O processo de planejamento de pesquisa. 
 
70-657 PSICOLOGIA APLICADA À FARMÁCIA A (2 créditos ) 

A complexidade psicológica do ser humano, histórico: fundamentos da psicologia do 
desenvolvimento, fundamentos da psicologia social, o ambiente de trabalho do farmacêutico, o contato 
com o público e as relações interpessoais. 
 
70-658 ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE EM PSICOLOGIA CLÍ NICA I (8 créditos) 
 Oportuniza ao aluno práticas relacionadas à intervenção clínica em psicologia. 
 
70-659 ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE EM PSICOLOGIA CLÍ NICA II (8 créditos) 
 Oportuniza ao aluno práticas relacionadas à intervenção clínica em psicologia. 
 
70-661 CLIMATOLOGIA AGRÍCOLA (2 créditos) 

Introdução à climatologia agrícola. Relações terra-sol e suas influências sobre os vegetais e 
animais. Atmosfera. Estações meteorológicas. Elementos do clima de improtância agropecuária. Balanço 
hídrico. Classificações climáticas. 
 
70-662 CARTOGRAFIA A (4 créditos) 

Histórico da cartografia. Classificação da Cartografia. Formas e dimensões da terra. Rede 
cartográfica. Fusos horários. Carta ao mundo ao milionésimo. Projeções cartográficas (UTM, LTM e 
RTM). Transformação de coordenadas. Tecnologia dos levantamentos cartográficos. Fotointerpretação 
aplicada. 
 
70-663 GEOPROCESSAMENTO E SENSORIAMENTO REMOTO (4 créditos) 

Geoprocessamento e sensoriamento remoto. Introdução ao geoprocessamento. Coleta de dados. 
Geocodificação. Manipulação de dados. Gerenciamento de dados. Modelos digitais de terreno. 
Mapeamento por computador. Processamento de imagens. Sistemas aplicativos. Sistemas de informação 
geográfica (SIG / CAD). Sistemas especialistas. O uso da tecnologia de geoprocessamento. Introdução ao 
sensoriamento remoto. Plataformas e sensores. Análise visual de imagens. Processamento digital de 
imagens. Sistema de tratamento de imagens. 
 
70-664 EXTENSÃO E SOCIOLOGIA RURAL - 04créditos 

Reconstrução histórica da extensão rural no Brasil, seus objetivos e concepções metodológicas; 
análise dos modelos de ação extensionista, suas transformações e perspectivas. O contexto atual da 
extensão rural e as tendências de mudanças dos enfoques tradicionais. Conceitos básicos de sociologia e 
antropologia. O estado e a questão fundiária. Os movimentos sociais no meio rural. A questão da terra e a 
reforma agrária. 
 
70-665 GEOPROCESSAMENTO (4 créditos) 

Fundamentos básicos de Geoprocessamento, noções de sistemas e redes de referência, 
coordenadas geográficas e UTM, cartografia básica aplicada à Arquitetura e uso de programas 
aplicativos. 
 
70-666 COMPORTAMENTO HUMANO NAS ORGANIZAÇÕES (2 créditos) 

Análise Comportamental no ambiente organizacional, enfocando sistemas de trabalho de alto 
desempenho, eqüidade nas relações interpessoais, eficácia na tomada de decisões em equipe. Percepção, 
tomada de decisão e criatividade, poder, conflito e negociação; cultura, mudança e desenvolvimento 
organizacional. Aspectos atuais em comportamento e gestão organizacional. Tendências na área. 
 
70-667 TM-I: PRINCÍPIOS GERAIS DA MORAL E MORAL FUN DAMENTAL A (4 créditos) 



 

  

Conceito de Teologia Moral. Crise Atual da Moral teórica e prática. História da Teologia Moral. 
Critério de Moralidade. Pressupostos Antropológicos da Moral. Conceito de Liberdade e 
Responsabilidade. Valores e Normas Morais. Consciência Moral. Discernimento Moral. Teoria do 
Pecado. 
 
70-668 SÍNTESE E INTEGRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS (2 créditos) 

Os elementos de introdução à Teologia e às principais áreas da mesma, numa visão integradora e 
de síntese. Retomada geral das questões centrais das disciplinas dos dois primeiros semestres.  
 
70-669 TM-II: MORAL SEXUAL E FAMÍLIA A (2 créditos)  

Sexualidade humana como um tema importante para a reflexão ética. Crises e problemas da moral 
sexual. A sexualidade no contexto da antropologia filosófica moderna. A Bíblia e a sexualidade. Questões 
específicas de moral sexual: masturbação, homossexualismo, relações pré-matrimoniais, controle da 
natalidade. Indissolubilidade do matrimônio e divórcio. A virgindade como forma de vida cristã. 
 
70-700 TM-IV: BIOÉTICA TEOLÓGICA A (4 créditos) 

Bioética: conceito e princípios. Ética e profissionais da saúde. Manipulação e engenharia genética. 
Reprodução humana medicamente assistida. Aborto. Transplantes e cirurgias polêmicas. Violências 
contra a própria vida e a de outros, eutanásia, guerra e terrorismo. Ecologia. 
 
70-701 P-II: PASTORAL URBANA A (2 créditos) 

O fenômeno da urbanização no mundo contemporâneo. Posturas pastorais diante da cidade. 
Grandes características da cultura e do mundo da cidade. A evangelização da cidade e na cidade. A 
reflexão pastoral e teológica recente sobre a pastoral urbana. 
 
70-702 P-IV: PASTORAL SOCIAL A (2 créditos) 

O mundo de hoje e seus graves problemas sociais - especialmente na América Latina e no Brasil. 
Fundamentos teológicos da pastoral social: a base bíblica, os fundamentos patrísticos, o Vaticano II e as 
conclusões das assembléias gerais do CELAM, as encíclicas papais e os documentos da CNBB. A 
evolução da pastoral social no Brasil. A organização da pastoral social no Brasil, no Rio Grande do Sul e 
nas Igrejas Locais. Desafios e perspectivas. 
 
70-703 P-VI: PASTORAL DA PREGAÇÃO A (4 créditos) 

A missão evangelizadora da Igreja. As diversas formas de evangelização. A homilia como forma 
específica de evangelização. A homilia nos primeiros séculos do cristianismo, na era patrística, medieval, 
moderna e a partir do Concílio Vaticano II. O ministério da pregação na prática. Técnicas de 
comunicação em ambientes litúrgicos. Exercícios práticos. 
 
70-704 P-VII: PASTORAL DO ACONSELHAMENTO A (2 crédi tos) 

Natureza e finalidade da pastoral do aconselhamento. A concepção hodierna de pessoa humana. O 
plano divino acerca do ser humano. O fluxograma da evolução humana. A maturidade humano-espiritual. 
Quadro paradigma dos principais desequilíbrios da pessoa. A prática da pastoral do aconselhamento no 
passado e atualmente. 
 
70-705 TS-VI: MARIOLOGIA A (2 créditos) 

Maria, mãe de Jesus, nos textos do Novo Testamento. Os dogmas sobre Maria e sua interpretação. 
A piedade popular mariana na América Latina. 
 
70-706 ECUMENISMO E DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO A - 03 créditos 

Ecumenismo e diálogo inter-religioso. As grandes Religiões do mundo e a busca do diálogo inter-
religioso. Teologia cristã relativo a esse diálogo. As origens das divisões entre os cristãos. A história da 
busca da unidade entre as Igrejas. Fundamentação bíblico-teológica do ecumenismo. As dificuldades para 



 

  

o ecumenismo. Tipos de ecumenismo. Os principais documentos da Igreja Católica relativos ao assunto. 
Instituições a serviço do ecumenismo. As mais recentes reflexões teológicas sobre ecumenismo. 
 
70-707 TEOLOGIA DA ESPIRITUALIDADE A - 03 créditos 

Introdução e compreensão da espiritualidade cristã; fontes, experiências históricas, mestres e escolas 
de espiritualidade. A espiritualidade Latino-americana vivida nas CEBs. Espiritualidades específicas: 
religiosos, leigos e clero diocesano. 
 
70-708 METODOLOGIA DO ESTUDO DA TEOLOGIA (2 crédito s) 

Método participativo no processo de ensino-aprendizagem, especialmente da Teologia. Momentos 
de uma aula de Teologia. Orientações metodológicas para o estudo e a pesquisa na teologia. Exercícios de 
pré-leitura e estudo, fichas de leitura e bibliográficas, síntese. Avaliação: que é, como, com quem, para 
que se faz? Projeto Pedagógico do Curso de Teologia. Elementos fundamentais da vida intelectual.  
 
70-709 HISTÓRIA DO CRISTIANISMO E DA TEOLOGIA I (Id ade Antiga) - 06 créditos 

Surgimento e expansão do Cristianismo no contexto do Império Romano, desde a formação das 
primeiras comunidades cristãs até sua estruturação como religião oficial do Império. Aspectos 
constitutivos da sua vida interna (liturgia, reflexão teológica, organização) e suas relações com o meio 
sócio-político (perseguições, conflitos, missões) nos cinco primeiros séculos da era cristã. Escritos 
teológico-pastorais da época: Didaqué, Carta de São Clemente Romano aos Coríntios, Carta de Ignácio de 
Antioquia aos Romanos, Carta a Diagneto. Os Padres Apologistas. Padres do Deserto. Padres do século 
de ouro da Igreja (V século): Santo Agostinho. 
 
70-710 HISTÓRIA DO CRISTIANISMO E DA TEOLOGIA II (I dade Média) (4 créditos) 
 Fragmentação e reestruturação do mundo cristão do século V ao X; a abertura da Igreja às culturas 
bárbaras; o islamismo e as invasões árabes; o renascimento carolíngio; Igreja do Ocidente e Igreja do 
Oriente; a Igreja no feudalismo; a ruptura Ocidente-Oriente. Na baixa Idade Média, a construção da 
Cristandade, do século XI ao XIII, com seus fundamentos, realizações e contradições; a teologia escolástica, 
as universidades; contestações e defesa da cristandade medieval (heresias, cruzadas, inquisição); os 
movimentos de pobres. A crise da cristandade medieval: crise do feudalismo, renascimento comercial e 
urbano, movimentos religiosos e sociais de pré-reforma, renascimento e humanismo cristão. 
 
70-711 HISTÓRIA DO CRISTIANISMO E DA TEOLOGIA III ( MODERNA E 
CONTEMPORÂNEA) (4 créditos) 

A formação do mundo ocidental moderno. O surgimento do Protestantismo e a reação da Igreja 
Católica, Reforma e Contra-Reforma. O Concílio de Trento. A Igreja na época do absolutismo e do 
iluminismo, e sua situação frente ao “Ancien Régime”. O movimento missionário, a partir do século XVI. 
A Revolução Francesa. A Igreja na sociedade liberal capitalista. O advento do socialismo real. As duas 
grandes guerras mundiais. O Concílio Ecumênico Vaticano II, sua preparação, realização e 
conseqüências. Conjuntura atual da Igreja.  
 
70-712 HISTÓRIA DO CRISTIANISMO E DA TEOLOGIA IV (A MÉRICA LATINA E BRASIL) - 
03 créditos 

A cristandade colonial na América Latina e no Brasil; as monarquias e o padroado; na América, as 
sociedades e culturas pré-colombianas; a conquista: processo, métodos e justificativas; as relações a Igreja 
com as culturas índias; a reduções; os concílios regionais. A crise da cristandade colonial: movimentos de 
emancipação e presença dos cristãos nas lutas, conflitos internos; o padroado nos novos estados nacionais. A 
romanização da Igreja: reforma do clero, novas congregações, igrejas transplantadas. A Igreja após o 
Vaticano II, Medellín, Puebla, Santo Domingo.A teologia da libertação 
 
70-713 HISTÓRIA DO CRISTIANISMO E DA TEOLOGIA V (RS  E MISSÕES) - 03 créditos 

A atuação da Igreja Católica no Rio Grande do Sul, no seio de situações que marcaram de forma 
significativa a sua trajetória e a do Rio Grande do Sul. História e análises críticas da experiência das 



 

  

reduções dos guarani na região missioneira do Rio Grande do Sul. As dioceses de Santo Ângelo e Cruz 
Alta e a atuação dos Missionários da Sagrada Família na região.  
 
70-714 TS-XII: MISSIOLOGIA (2 créditos) 

A missão evangelizadora da Igreja: fundamentação bíblico-teológica. A ação missionária da Igreja 
ao longo da História. Desafios e perspectivas atuais da missão. Espiritualidade missionária. A V 
Conferência de Aparecida e a missão da Igreja na América Latina e no Caribe. 
 
70-715 TS-XIV: TEOLOGIA DA VIDA CONSAGRADA (2 crédi tos) 

Importância da Vida Consagrada. Origens e história da Vida Consagrada. Fundamentação bíblico-
teológica. Realidade e desafios atuais. Diversidade de carismas e instituições. Vida consagrada e Igreja 
local. 
 
70-716 TCC TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (4 créditos) 

Elaboração, de uma monografia, artigo científico ou produto acadêmico correspondente, 
atendendo preferencialmente as Linhas de Pesquisa do Curso. 
 
70-717 Educação e Tecnologias A (2 créditos) 

Articulações entre tecnologias e educação construídas historicamente. Tecnologias utilizadas na 
prática docente e o uso destas pelo aluno. A informática enquanto tecnologia educacional. 
 
70-718 PSICOLOGIA APLICADA À ODONTOLOGIA (4 crédito s) 

Bases teóricas e metodológicas da Psico-odontologia. Ramificação do campo da Psicologia da 
Saúde. Atuação do psicólogo na área interdisciplinar com abordagem flexível e integral. 
 
70-719 BIOÉTICA NA ODONTOLOGIA (2 créditos) 

O paciente individual e coletivamente considerado: a questão da cidadania e dos direitos humanos. 
Conhecimento científico e responsabilidade social. A dinâmica do processo saúde-doença; causalidade 
biológica e não biológica das doenças. A doença como sofrimento, diversidade, perigo, sinal, estímulo. 
Relações inter-pessoais: a entrevista inicial. Os princípios básicos da ética profissional: autonomia, 
beneficência e justiça; a questão do “consentimento informado”. Os sentidos e seu papel na relação: olhar, 
audição, olfato e tato. Conduta profissional: padrão, limites e referências. Aspectos sócio-culturais e 
psicodinâmicos na relação profissional-paciente: as questões da dor; submissão e poder; ansiedade e 
medo; tolerância e responsabilidade; compreensão e solidariedade; segurança e arrogância; necessidades, 
carências e expectativas.  
 
70-720 MANIFESTAÇÕES DA CULTURA POPULAR REGIONAL (2  créditos) 
 Cultura e contribuições culturais. Fundamentos do folclore. Conceitos brasileiros de folclore. 
Aproveitamento do folclore para o turismo. O fato folclórico. Folclore e o Turismo na localidade/ região. 
A cultura popular como atrativo turístico. A sociedade de consumo e suas necessidades. O 
Tradicionalismo Gaúcho e suas manifestações. Aspectos atuais e tendências na área. 
 
70-721 EDUCAÇÃO, POLÍTICAS PÚBLICAS E RESPONSABILIDADE SOC IAL NAS 
ORGANIZAÇÕES (4 créditos) 

Conceitos; nova ordem social; responsabilidade social e cidadania; a organização socialmente 
responsável; balanço social; marketing social; projetos sociais; terceiro setor; ética. Análise da sociedade 
brasileira em seus componentes econômicos, políticos, culturais, científicos e tecnológicos Análise de 
formas de participação política e da construção da cidadania nos dias atuais. 
 
70-722 AÇÃO PEDAGÓGICA G (ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GESTÃO NAS 
ORGANIZAÇÕES) (4 créditos) 

Interação das políticas de Gestão nas organizações. Elaboração e execução de Projetos de Gestão 
nas organizações para o desenvolvimento do Estágio Supervisionado. 



 

  

 
70-723 - DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVÍSTICA (4 créditos) 

A disciplina aborda os tipos de documentos, conceitua arquivística, estuda a evolução dos 
arquivos, o planejamento e os principais métodos de arquivamento. Enfoca as novas tecnologias de 
informação em relação ao arquivos e outros temas pertinentes à arquivística. 
 
70-724 - ÉTICA EMPRESARIAL E RESPONSABILIDADE SOCIA L (4 créditos) 

Campo e natureza da ética empresarial e da responsabilidade social. 
 
70-725 DIDÁTICA - 2 créditos 

Didática e tendências pedagógicas contemporâneas. Reflexão das metodologias de ensino com 
vistas ao planejamento. 
 
70-726 FUNDAMENTOS SÓCIO-ANTROPOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA I - 2 créditos 

Constituição da socialização, da aprendizagem social, das atitudes, dos interesses, dos significados 
e habilidades sociais na dimensão sócio-antropológica da Educação Física e dos Esportes. 
 
70-727 INTRODUÇÃO À PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM I - 2 créditos 

Introdução ao estudo das principais teorias da aprendizagem e do conhecimento e suas relações 
com os diferentes níveis cognitivos de aprendizagem. 
 
72-115 DIDÁTICA I (4 créditos) 
 Estudo das tendências pedagógicas e epistemológicas do fazer docente, formação do professor e 
suas relações com a concepção metodológica da ação docente, planejamento e avaliação da prática 
pedagógica. 
 
72-144 EDUCAÇÃO POPULAR (4 créditos) 
 Estuda as especificidades da educação popular, fundamentos filosóficos, epistemológicos e 
políticos, bem como sua forma de operacionalização pensando nos desafios para a educação brasileira. 
 
72-170 - RELAÇÕES HUMANAS (4 créditos) 
 As relações humanas no contexto profissional e social. Importância do conhecimento inter e 
intrapessoal para o desempenho profissional e o crescimento pessoal. 
 
72-271 METODOLOGIA CIENTÍFICA E DA PESQUISA (4 créd itos) 
 Sentido e perspectiva do ensino universitário.  O método científico e a prática da pesquisa.  
Função social da pesquisa.  Tipos e características da pesquisa.  Instrumentalização metodológica.  
Projeto de pesquisa.  Relatório de pesquisa. A pesquisa como ato cotidiano. 
 
72-352 PSICOLOGIA DAS RELAÇÕES HUMANAS (4 créditos) 
 Importância da Psicologia das Relações Humanas para o futuro profissional. Dinâmica de grupo. 
Estrutura e conhecimento intra e inter-pessoal. A Psicologia das Relações Humanas como suporte para o 
crescimento pessoal e profissional. 
 
72-378 - METODOLOGIA DA PESQUISA (2 créditos) 
 O método científico e a prática da pesquisa. Função social da pesquisa. Tipos e características da 
pesquisa. Instrumentalização metodológica. Projeto de pesquisa. Relatório de pesquisa. 
 
73-115 GEOGRAFIA DO TURISMO (4 créditos) 
 Análise das implicações sócio-espaciais geradas pelo desenvolvimento da atividade turística, 
relacionando o conhecimento teórico com a atividade prática na identificação de potencialidades turísticas 
locais e regionais. 
 

 



 

  

73-116 GEOGRAFIA AGRÁRIA (4 créditos) 
Noções básicas introdutórias. Evolução da agricultura. Uso do solo e estrutura agrária. Sistema de 

cultura e formações econômico-sociais. Funções da agricultura. Renda fundiária. A agricultura no modo 
capitalista de produção. 
 
73-117 GEOGRAFIA URBANA (4 créditos) 

Análise do processo de urbanização e sua vinculação com a industrialização. Estudo da formação 
e expansão dos espaços urbanos. Análise do papel organizacional da cidade no espaço. Análise do 
processo de urbanização e sua vinculação com a industrialização. Envolvimento dos acadêmicos em 
situações práticas através de pesquisa da realidade local, buscando caracterizações, análises e tendências 
das condições sociais, econômicas, culturais e naturais dos espaços urbanos da região. 
 
73-118 BIOGEOGRAFIA (4 créditos) 
 Estudo das grandes formações biológicas do globo, evidenciando os fatores condicionantes bem 
como as relações e interdependência de tais formações. Análise das relações dos seres vivos com o 
ambiente em que vivem, enfatizando as modificações ensejadas pelas atividades do homem, comandadas 
pelos sistemas econômicos. Vivências biogeográficas regionais no contexto holístico. 
 
73-133 CLIMATOLOGIA (4 créditos) 

O dinamismo climático. As interferências recíprocas entre clima-sociedade. Mudanças globais, 
suas causas e conseqüências. Desafios da tecnologia para as previsões e prevenção dos fenômenos 
climáticos. Organização do espaço e clima. Observação e registro do comportamento do tempo na cidade, 
região e Estado, através de dados dos postos meteorológicos e análise de cartas do tempo. Visita a uma 
estação de Meteorologia. 
 
73-141 GEOGRAFIA DO BRASIL I (4 créditos) 
 Estudo do quadro natural e as transformações nele provocadas pela ação humana e sua relação 
com as diferentes formas de organização do espaço brasileiro, tomando por base os referenciais teóricos 
pertinentes e atividades práticas. 
 
73-142 GEOGRAFIA DO BRASIL II (4 créditos) 

Estudo da composição, estrutura e dinâmica da população brasileira, a partir das diferentes teorias 
e contemplando atividades práticas. 
 
73-170 TRABALHO DE GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA (4 crédit os) 

Elaboração e execução de monografia referente à ciência geográfica através de projeto de pesquisa 
de campo e bibliográfico sobre assuntos diversos, principalmente sobre questões regionais, contribuindo 
para análise mais profunda e senão para buscar soluções,  pelo menos para realizar o seu levantamento. 
 
73-182 HISTÓRIA ANTIGA (4 créditos) 
 Introdução ao estudo das civilizações da Antigüidade. O desenvolvimento dos conteúdos da 
disciplina se dará mediante abordagens que contemplem a articulação entre os processos factuais e a 
produção historiográfica sobre as respectivas sociedades.  
 
73-183 HISTÓRIA MEDIEVAL (4 créditos) 

Estudo da construção, das características e das transformações do mundo medieval através dos 
documentos e da produção historiográfica. 
 
73-185 HISTÓRIA MODERNA (4 créditos) 
 Análise das transformações na estrutura da sociedade européia ocidental assinalando a transição 
entre o feudalismo e o capitalismo. A expansão marítima e a Revolução Comercial com o domínio do 
mercantilismo. A consolidação do estado Nacional sob o absolutismo monárquico. O Iluminismo. 
 



 

  

73-186 HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA I (4 créditos) 
 O processo revolucionário do final do século XVIII ao XIX e as mudanças no plano ideológico e 
de desenvolvimento daí decorrentes. 
 
73-187 HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA II (4 créditos) 
 Estudo das contradições interimperialistas, da crise do capitalismo, das alternativas neoliberais 
fascistas e das experiências socialistas e dos blocos geopolíticos. 
 
73-211 HISTÓRIA DO RIO GRANDE DO SUL (4 créditos) 
 Aborda a história do Rio Grande do Sul, a partir dos processos históricos de ocupação, formação e 
evolução do território gaúcho, da população,  da participação política, até sua inserção no contexto 
histórico brasileiro. 
 
73-218 HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL (4 créditos) 
 A disciplina tem por objeto a compreensão da estrutura econômica das sociedades primitivas até 
os dias atuais, seus modos e relações de produção que definem o modo de apropriação do trabalho 
excedente e a forma de distribuição social dos meios de produção. 
 
73-224 TEORIAS DA HISTÓRIA (4 créditos) 

Análise das principais teorias sobre a História, enfocando-se também o debate acerca dos antigos e 
novos campos de estudo da História, tal como a área cultural e o reflexo disso no atual debate 
historiográfico. 
 
73-225 FILOSOFIA (4 créditos) 
 Introduzir o aluno à filosofia, sua existência e a necessidade de iniciar-se no seu estudo através dos 
caminhos possíveis a sua iniciação. Discute o que tem sido filosofia com atitudes e interpretação do 
mundo. Trata, ainda, da filosofia do nosso tempo a partir da reflexão sobre questões que dêem conta da 
contextualização do mundo contemporâneo (questões definidas tendo em vista a conjuntura histórica 
atual, a natureza do curso e as necessidades dos alunos) bem como introduz o estudo do movimento 
filosófico que sustenta as contradições de nossa época. 
 
73-226 SOCIOLOGIA GERAL (4 créditos) 
 Estuda os principais conceitos de modo amplo e geral numa perspectiva sociológica de análise do 
espaço sócio-cultural, a organização e estrutura de classes na sociedade, bem como as suas principais 
instituições sociais. Trata ainda das principais teoria sociológicas. 
 
73-227 SOCIOLOGIA (2 créditos) 
 Estuda os principais conceitos de modo amplo e geral numa perspectiva sociológica de análise do 
espaço sócio-cultural, organização e estrutura de classes na sociedade, bem como suas principais 
instituições. 
 
73-256 ANTROPOLOGIA CULTURAL (4 créditos) 
 Estudo e análise crítica da antropologia, da sua relação com as outras ciências, dos fundamentos 
biológicos da cultura e dos estágios da humanidade, envolvendo o meio ambiente com suas correlações.  
 
73-400 REALIDADE BRASILEIRA (4 créditos) 
 Análise da sociedade brasileira em seus componentes econômicos, políticos, culturais, científicos 
e tecnológicos, investigando as raízes da atual situação e as saídas possíveis para os problemas nacionais. 
Análise de formas de participação política e da construção da cidadania nos dias atuais. 
 
73-401 HISTÓRIA DA PSICOLOGIA (4 créditos) 



 

  

 Introduz histórica e epistemologicamente as idéias da psicologia abrangendo desde as primeiras 
manifestações da consciência nos inícios das civilizações, passando pelo reconhecimento da psicologia 
como uma disciplina científica autônoma no final do século XIX até a contemporaneidade. 
 
73-402 TEORIAS E SISTEMAS EM PSICOLOGIA I (4 créditos) 
 Examina as teorias psicanalíticas em seu desenvolvimento histórico a partir dos conceitos de 
inconsciente na filosofia. Estuda o sistema freudiano e seus principais conceitos, vindo acompanhados os 
movimentos dissidentes e autores psicanalíticos posteriores a Freud: psicanálise inglesa e francesa, 
psicologia do ego, e também os estudos e pensamentos psicanalíticos contemporâneos. 
 
73-403 TEORIAS E SISTEMAS EM PSICOLOGIA II (4 crédi tos) 
 Trabalha o movimento fenomenológico na psicologia, investigando a gênese das abordagens 
compreensivas. Discute as propostas e conceitos da psicologia fenomenológica, existencial e humanista 
referentes ao entendimento do ser humano. 
 
73-430 - PESQUISA EM SERVIÇO SOCIAL I (4 créditos) 
 Natureza, método e processo de construção do conhecimento: o debate teórico-metodológico. 
Estilos e componentes de pesquisa. 
 
73-431 - PESQUISA EM SERVIÇO SOCIAL II (2 créditos) 
 - Objeto de estudo: problematização e definição. 
 - Objetivos: a nível institucional e a nível político. 
 - Formulação de hipóteses. 
 - Metodologia. 
 - Universo e amostra 
 - Análise e interpretação. 
 - Avaliação. 
 
73-454 GEOGRAFIA FÍSICA I (4 créditos) 
 A ciência geomorfológica. Interesse e importância do estudo do relevo. Os processos 
endogenéticos e exogenéticos na formação do relevo. Relevo, meio ambiente, organização do espaço e 
sustentabilidade. Atividades práticas pertinentes à geomorfologia estrutural. 
 
73-455 GEOGRAFIA FÍSICA II (4 créditos) 
 O ciclo hidrológico. Sistema hidrogeomorfológico. As bacias hidrográficas e sua função na 
paisagem. Hidrologia, ambiente e organização do espaço. Atividades práticas relacionadas com a 
geomorfologia climática e hidrologia. 
 
73-456 GEOGRAFIA HUMANA I (4 créditos) 

Estudo da estrutura e dinâmica populacional comandada pelos processos globais e a situação de 
desenvolvimento - subdesenvolvimento e seus impactos no meio ambiente, contemplando os referenciais 
teóricos e atividades práticas. 
 
73-457 GEOGRAFIA HUMANA II (4 créditos) 
 Estudo da produção agropecuária, industrial e do comércio e seus efeitos sobre a organização do 
espaço mundial, com base nos referenciais teóricos e contemplando atividades. 
 
73-459 GEOHISTÓRIA DO RIO GRANDE DO SUL (4 créditos) 
 Aborda, pelo viés da Arqueologia, a Pré-História do Rio Grande do Sul. Estuda o processo 
histórico de ocupação e formação do território gaúcho e a dinâmica populacional. 
 As aulas práticas contempladas nessa disciplina referem-se à aplicação dos conteúdos através da 
organização e apresentação de pré-projetos.  
 



 

  

73-460 GEOGRAFIA REGIONAL I (4 créditos) 
 A Concepção de região segundo as correntes do pensamento geográfico e o processo de 
globalização. 
 
73-461 GEOGRAFIA REGIONAL II (4 créditos) 
 Processo de formação e organização do mundo atual. 
 
73-464 HISTÓRIA DA AMÉRICA I (4 créditos) 

A disciplina tem como objeto a História da América desde o estudo das sociedades indígenas em 
fins do século XV, e o impacto da conquista sobre as mesmas, até a desintegração do sistema colonial e o 
processo independentista.  
 
73-465 HISTÓRIA DA AMÉRICA II (4 créditos) 

A disciplina tem como objeto a História da América desde o processo independentista até a 
emergência da Revolução Mexicana, considerando-a, em seus desdobramentos, a partir do estudo da 
formação dos Estados Nacionais.  
 
73-466 HISTÓRIA DO BRASIL I (4 créditos) 
 O estudo do sistema colonial português no período compreendido desde sua implantação até sua 
crise. Economia. Política. Sociedade. Cultura. 
 
73-467 HISTÓRIA DO BRASIL II (4 créditos) 

O estudo do Brasil contemporâneo no período compreendido entre a emergência do Império, 
desde a vinda da Família Real até a proclamação da República, inter-relacionando as instâncias 
econômicas, política, administrativa e cultural. 
 
73-468 HISTÓRIA DO BRASIL III (4 créditos) 

O estudo da formação histórica do Brasil Republicano - economia, política, administração, cultura 
- no período compreendido entre a sua emergência e a instalação do Regime Militar.  
 
73-469 PLANEJAMENTO REGIONAL E DESENVOLVIMENTO SUST ENTÁVEL(4 créditos) 

Concepções de planejamento, região e desenvolvimento, metodologia de planejamento e 
regionalização e a questão da sustentabilidade. Envolvimento prático dos acadêmicos em pesquisas 
regionais (pela revisão de literatura, pesquisa a campo, entrevistas), buscando através de metodologia 
científica discutir o desenvolvimento regional sustentável da região.  
 
73-475 ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA (3 créditos) 
 O que é o homem? Origem e Fim. Dimensões fundamentais. Reflexão sobre o homem como um 
ser social, político, econômico, religioso, racional, de linguagem, biológico,... O homem como um ser 
para si, para o mundo e para os outros. 
 
73-476 PSICOLOGIA APLICADA AO DIREITO (2 créditos) 
 Contribuições de Psicologia na formação do Advogado. Conhecimento da pessoa na sua estrutura 
de vida adulta. Influência da composição familiar. 
 
73-477 SOCIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL. (4 créd itos) 
 Estudo das relações sociais e dos processos de produto social na sociedade contemporânea. 
 
73-478 ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO (3 créditos) 
 A compreensão dos momentos sociais coletivos do homem, em especial da população rural, sua 
evolução e desdobramento. 
 
73-488 PSICOLOGIA SOCIAL I (4 créditos) 



 

  

 Discutir conceitos relativos ao normal patológico em saúde mental, estudar a psicopatologia dos 
transtornos mentais e analisar as possibilidades de interação de pessoas portadoras de distúrbios mentais 
em Instituições formais, assim como seu direito de exercício de cidadania. 
 
73-489 PSICOLOGIA SOCIAL II (4 créditos) 
 Caracterização da perspectiva da Psicologia Social para análise de comportamento do indivíduo 
em sociedade. Psicologia e Serviço Social: Interdisciplinaridade na atuação profissional. O processo de 
socialização, formação da identidade e o desenvolvimento humano.Análise dialética do processo grupal. 
 
73-500 SOCIOLOGIA DO TRABALHO (4 créditos) 
 Estudo das relações sociais e dos processos de produção social na sociedade contemporânea. 
Atividade de pesquisa de campo. 
 
73-510 SOCIOLOGIA A(3 créditos) 
 Estudo das relações Sociais e dos Processos de Saúde Social na Sociedade Contemporânea. 
 
73-511 ANTROPOLOGIA (4 créditos) 
 As diferentes abordagens antropológicas. Os pressupostos filosóficos do conceito de homem. O 
lugar da antropologia filosófica e suas possibilidades. O conhecimento do homem sobre si mesmo: O 
conceito de homem. A formação dos humanismos: humanismo antigo e medieval, renascentista. O 
homem na filosofia moderna e contemporânea. Apogeu e crise do humanismo: o problema da existência e 
a crise da subjetividade. 
 
74-219 PSICOLOGIA APLICADA A SAÚDE (3 créditos) 
 Contextualização e aplicação da psicologia, principais correntes teóricas na atualidade, teoria de 
personalidade - Freud, Erikson e Reich; psicologia do desenvolvimento, aspectos introdutórios de 
psicossomática, motivação, comunicação, liderança, percepção, grupo, família, sexualidade, relações 
humanas no trabalho. 
  
74-220 PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO I (4 créditos) 
 Apresenta e discute o conceito de desenvolvimento em psicologia e sua perspectiva histórica. 
Estuda o desenvolvimento e constituição psíquica da criança, desde o período pré-natal até a pré-
adolescência, abrangendo os aspectos afetivos, intelectuais e morais de acordo com diferentes 
perspectivas teóricas. 
 
74-221  PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO II (4 crédito s) 
 Estuda o desenvolvimento psicológico desde a adolescência até a velhice, tendo como pano de 
fundo o ciclo de vida familiar e o contexto cultural. Aborda as características típicas da adolescência, da 
vida adulta e da velhice em seus aspectos biológicos, psicológicos e sociais a partir de diferentes 
referenciais teóricos. 


