Disciplinas Fundamentais – 2021 – Semestre 1 (Turma 3)
Disciplina: Diversidade Sociocultural na Amazônia
Carga Horária: 60hs
Créditos: 04
Período: 23/08/2021 a 20/09/2021.
Horário: Segundas, quartas e sextas-feiras pela manhã (08 às 12 hs).
Docentes: Marcos Pereira Magalhães; Regina Oliveira, Ivan Rocha; Pedro
Glécio Costa Lima; Jorge Luiz Gavina
Ementa: Este curso tem como objetivo apresentar e discutir matrizes teóricas do debate
intelectual sobre as interfaces, contradições e desafios envolvendo a interação entre sociedade
e ambiente, e integrá-las a referenciais analíticos interdisciplinares e ao conceito de
diversidade sociocultural, em construção. O curso desenvolve a aprendizagem dos alunos
através da análise de situações e contextos e compreensão dos processos de formação,
ocupação e transformação da Amazônia, na longa duração. A preocupação central é trabalhar
questões relacionadas à diversidade, formação da diversidade sociocultural, das populações e
uso de recursos naturais, bem como as dinâmicas socioculturais, econômicas e política
contemporânea proporcionando aos alunos oportunidades de reflexão e interpretação dos
paradigmas concretos da sociedade atual.
São três os principais eixos deste curso: a) fundamentos teóricos; b) abordagens analíticas e
ferramentas para investigação interdisciplinar; c) estudos para análise de contextos
socioculturais na Amazônia.
Ao final da disciplina, os alunos deverão ser capazes de:
- Compreender os fundamentos teóricos dos debates relacionando sociedade e ambiente, e a
construção de conceito inter e transdisciplinar envolvendo ciências naturais e sociais.
- Adotar abordagens para a análise de contextos integrando dimensões temporais, históricas e
sociais das ciências naturais e sociais.
- Desenvolver habilidades para avaliar conceitualmente a diversidade sociocultural em
diferentes configurações disciplinares
- Desenvolver competências para pesquisa colaborativa e participativa que envolva a
academia e a sociedade;
- Compreender que não existe apenas uma história, mais uma diversidade delas, todas
potencialmente verdadeiras e não excludentes (exceto através de catástrofes naturais ou
culturais);
- Que antes da chegada do conquistador europeu, a Amazônia possuía a sua própria linha de
tempo com processos históricos regionais originais e singulares.
(Obs: datas e horários do último módulo serão definidos com o Prof. Jorge Gavina)
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Disciplina: Fundamentos Teórico-Metodológicos
Carga Horária: 60hs
Créditos: 04
Período: 09/09/2021 a 21/10/2021 (1º e 2º módulos).
Horário: Terças e quintas-feiras pela tarde (14 às 17 hs).
Docentes: Nádia Farage; Cândida Barros; Roberto Araújo.
Ementa: Apresenta autores “clássicos” e contemporâneos nas Ciências Humanas e Sociais,
abrangendo o período de um século e meio de formação destas disciplinas, de meados do
século XIX até finais do século XX. Organizada na forma de debates teóricos críticos, esta
disciplina busca apresentar e discutir as diversas correntes teóricas ou paradigmas nas ciências
humanas, centrando a atenção sobre temas relevantes para analisar e compreender a
diversidade sociocultural, tais como natureza/cultura, sociedade, classe social, raça, etnia e
género, estudos de interação cultural. Os debates possibilitam a compreensão crítica do
desenvolvimento teórico das disciplinas, considerando também questões como o lugar
epistemológico, ético, social e político do antropólogo/a, arqueólogo/a, linguista e
historiador/a, os dilemas da produção textual nos processos de representação etnográfica,
arqueológica, histórica e construção de narrativas sobre o passado e presente dos diversos
coletivos sociais pretéritos e contemporâneos na Amazônia. Neste semestre, o curso pretende
percorrer a consolidação do campo disciplinar da antropologia, ao longo do século XX, com
ênfase para debates fundamentais quanto às antinomias representação/ação, mito/rito,
estrutura/história.
(Obs: datas e horários do último módulo serão definidos com o Prof. Roberto Araújo)
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Disciplina: Seminário de Pesquisa
Carga Horária: 60hs
Créditos: 04
Período: 13/10/2021 a 08/12/2021.
Horário: Segundas, quartas e sextas-feiras pela manhã (09 às 12/13 hs).
Docentes: Jimena Felipe Beltrão (16h); Helena Pinto Lima (13h); Marcio
Meira (13h); Lucia van Velthem (6h); Hendrikus van der Voort (6h); Jorge
Luiz Gavina (6h).
Ementa: apresenta as metodologias próprias às Ciências Humanas e Sociais, em particular à
Antropologia, Arqueologia, Linguística. Discute de forma crítica as perspectivas
metodológicas tradicionais e contemporâneas nos processos de construção de conhecimentos
em ciências humanas, a construção do problema de pesquisa e delimitação do objeto de
pesquisa, enfoques e técnicas de pesquisa (observação participante/interveniente, entrevistas,
histórias de vida) e sua apresentação no âmbito da comunicação científica. Debate as formas,
maneiras ou modos de investigação com base na pesquisa etnográfica (etnografias
multisituadas, autoetnografias, pesquisa-ação e pesquisas colaborativas), documental
(documentos de arquivos, textos escritos diversos, imagens e objetos). Aborda a ética na
pesquisa em Ciências Humanas e Sociais e a responsabilidade social de disseminar
conhecimento, bem como auxiliar os estudantes na elaboração do projeto de dissertação.
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