LICENCIATURA EM CIÊNCIAS SOCIAIS - OPTATIVAS 2018/2
NOME E EMENTA DA DISCIPLINA
Optativa
(60h/4cr)

Discussões sobre identidade e cultura a partir da literatura e do
cinema
EMENTA: Considera a produção literária e a produção fílmica como
construtos que permitem a discussão de relações como: cultura e
identidade; representações e eurocentrismo; construção identitária.

Optativa
(60h/4cr)

Optativa
(60h/4cr)

CÓDIGO DA OFERTA NO SIE HFC0043 TÓPICOS ESPECIAIS EM
ESTUDOS CULTURAIS E
COMUNICAÇÃO IV

Horário

Docente

quem oferta

2af 14-18h

Carmen Irene LIC-CS

Psicanálise, Crítica e Cultura
HFC0154 - TÓPICOS ESPECIAIS EM
EMENTA: Contextualização da disciplina: Freud e a formação do
TEORIA SOCIAL V
pensamento moderno; o nascimento da psicanálise a partir da clínica
da histeria; conflito e sintoma: da sedução à fantasia; o movimento de
um pensamento: fases da construção freudiana; clínica e crítica da
cultura: Totem e Tabu; teoria freudiana da religião: O Futuro de uma
Ilusão; Freud e O Mal-estar na Civilização; Freud, um pensador da
cultura; psicanálise e crítica da cultura.

2af 14-18h

Alessandro
Sales

LIC-CS

Distopias: Fetichismo, Controle, Fragmentação e Narcisismo
HFC0151 TÓPICOS ESPECIAIS EM
EMENTA: Analisar uma bibliografia que, partindo da noção de
TEORIA SOCIAL II
indistinção e/ou continuidade entre o “normal” e o “patológico”,
organiza hipóteses acerca das distopias do capitalismo
contemporâneo. O curso procurará abordar quatro desses
diagnósticos segundo os quais as formas das relações humanas atuais
se constituiriam na “normalidade” da produção social do fetichismo,
da sociedade de controle, das fragmentações identitárias e do
narcisismo da imagem e do consumo. Estas seriam as raízes da
anomia, do autoritarismo, da segregação e do fascismo. Serão
referenciados autores como Marx, Freud, Adorno, Horkheimer,
Marcuse, Canguilhem, Lacan, Foucault, Habermas, Honneth, Lasch,
Zizek, entre outros. As leituras acompanham a pesquisa realizada pelo
Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise organizado por
Christian Dunker e Vladimir Safatle na Universidade de São Paulo –
USP.

2af 14-18h

Gisele Araújo

LIC-CS
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NOME E EMENTA DA DISCIPLINA
Optativa
(60h/4cr)

Oficina de construção de textos acadêmicos
HFC0044 TÓPICOS ESPECIAIS EM
EMENTA: Um dos aspectos importantes da formação acadêmica em
ESTUDOS CULTURAIS E
Ciências Sociais é a capacidade de produzir textos acadêmicos, porque COMUNICAÇÃO III
esse é o meio privilegiado através do qual nossas pesquisas e estudos
se tornam público. O foco desta disciplina é a pratica dessas
modalidades de escrita e a reflexão sobre o processo de redação e
revisão desse gênero narrativo.

Optativa Juventude e Educação: construção dos objetos de pesquisa
(60h/4cr)
Optativa
(60h/4cr)

CÓDIGO DA OFERTA NO SIE -

Inscrições na Secretaria do
PPGEDU

Horário

quem oferta

Javier
Liefschitz

3af 13-17

Regina Novaes PPGEDU
(professora
visitante)

HFC0143 TÓPICOS ESPECIAIS EM
Sociologia da Saúde e da doença
3af 14-18h
EMENTA: A saúde enquanto um conceito ampliado. Aspectos
ESTUDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS IV
simbólicos e discursivos presentes em práticas e narrativas. Processo
saúde-doença como construção histórica, social, cultural e biomédica.
Marcos teóricos das ciências sociais que configuram os campos teórico
e de pesquisa das ciências sociais em saúde e da saúde coletiva.
Relações entre fenômenos de diferentes níveis de organização e
complexidade – biológica, social e assistencial. Temas/questões
emergentes: movimentos sociais, ciência e tecnologia, normal e
patológico, corpo, gênero e sexualidade, envelhecimento.

Optativa Ecologia Política
HFC0205
(60h/4cr)
Optativa Recontando a história da redemocratização brasileira: produção de HFC0034 TÓPICOS ESPECIAIS EM
ESTUDOS EM MEMÓRIA SOCIAL I
(60h/4cr) materiais didáticos para o ensino básico
EMENTA: Estudos no campo de estudos da redemocratização
brasileira pós 1964, com recorte no período de 1974 a 1989,
direcionada para o resgate da memória desse período da história
brasileira, bem como da produção de materiais didáticos para o ensino
básico que possam ser acessados por meio das novas tecnologias
digitais.

Docente

3af 08-12h

3af 14-18h
4af 08-12h

LIC-CS

Leandro
Martino

LIC-CS

Agripa
Alexandre
Heloisa
Bezerra

IBIOCIENCIAS
LIC-CS
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CÓDIGO DA OFERTA NO SIE -

Horário

Docente

quem oferta

Optativa
(60h/4cr)

O sistema sexo/gênero e a luta das mulheres
EMENTA: Movimentos de mulheres e movimentos feministas:
antecedentes históricos das lutas; as bases materiais do sistema
sexo/gênero; a divisão social/sexual do trabalho e a dialética
produção/reprodução; o nó classe/sexo/gênero/raça/etnia; relações
entre gênero, trabalho e saúde nos marcos da sociedade capitalista;
abordagem histórica e tendências contemporâneas do trabalho das
mulheres; direitos reprodutivos e sexuais.

HFC0144 TÓPICOS ESPECIAIS EM
4af 14-18h
ESTUDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS V

Terezinha
Souza

LIC-CS

Optativa
(60h/4cr)
Optativa
(60h/4cr)

Inconsciente e Subjetividade

HFC0085

5af 08-12h

Jô Gondar

BIBLIOTECONOMIA

Dinâmica Empresarial
HFC0119
EMENTA: A evolução do pensamento administrativo; a Administração
e seus domínios; tendências na Administração.

6af 14-18h

Luciana
Matsushita

LIC-CS

