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Horizontes: a partir dos 
conhecimentos  e indagações 
próprias dos alunos, alargar os 
horizontes  culturais e estimular 

capacidade de observação, 
análise e ação social. Grande 

parte das disciplinas 
INSPIRADORAS E 

CONTEXTUAIS estão nessa 
fase.

Ano 1,    
semestre 1

Horizontes: a partir dos 
conhecimentos  e indagações 
próprias dos alunos, alargar os 
horizontes  culturais e estimular 

capacidade de observação, 
análise e ação social. Grande 

parte das disciplinas 
INSPIRADORAS E 

CONTEXTUAIS estão nessa 
fase.

Ano 1,     
semestre 2

Reflexão: introdução de 
conceitos, teorias e métodos 
vindos de várias disciplina, 

permitindo ao aluno que 
expresse suas questões com 

solidez metodológica e 
sofisticação teórica. Grande 

parte das disciplinas 
TEÓRICAS E CONTEXTUAIS 

estão nessa fase.

Ano 2,     
semestre 1

Reflexão: introdução de 
conceitos, teorias e métodos 
vindos de várias disciplina, 

permitindo ao aluno que 
expresse suas questões com 

solidez metodológica e 
sofisticação teórica. Grande 

parte das disciplinas 
TEÓRICAS E CONTEXTUAIS 

estão nessa fase.

Ano 2,     
semestre 2

Investigação: Aprofundamento 
teórico e temático permite que 

o aluno se especialize em 
áreas específicas, preparando 

o terreno para a etapa de 
realização. Grande parte das 

disciplinas TEÓRICAS E 
INSTRUMENTAIS estão nessa 

fase.

Ano 3,    
semestre 1

Investigação: Aprofundamento 
teórico e temático permite que 

o aluno se especialize em 
áreas específicas, preparando 

o terreno para a etapa de 
realização. Grande parte das 

disciplinas TEÓRICAS E 
INSTRUMENTAIS estão nessa 

fase.
Ano 3,     

semestre 2

Realização: O aluno pode 
enfim expressar toda a sua 

exploração, reflexão e 
aprofundamento através de 

trabalhos práticos e teóricos, 
preparando-se para a vida 
adulta Grande parte das 
disciplinas PRÁTICAS E 

CONTEMPORÂNEAS estão 
nessa fase.

Ano 4,    
semestre 1

Realização: O aluno pode 
enfim expressar toda a sua 

exploração, reflexão e 
aprofundamento através de 

trabalhos práticos e teóricos, 
preparando-se para a vida 
adulta Grande parte das 
disciplinas PRÁTICAS E 

CONTEMPORÂNEAS estão 
nessa fase.

Ano 4,    
semestre 2

A vida social I. Introdução à 
vida social, com ênfase na 
observação empírica e na 

reflexão intuitiva. INSPIRADOR

HIstória Geral. Geografia I.

Introdução à pesquisa. 
Introdução intuitiva à pesquisa 
de dados e bibliográfica, em 

diálogo com outras disciplinas. 
INSTRUMENTAL

Piscologia da Educação. 
Pensadores clássicos e 

contemporâneos da Psicologia 
da Educação. TEÓRICO

Oficina de Português. 
Acompanhamento de redação 

de textos. INSTRUMENTAL

A vida social II. Introdução à 
vida social, com a 

apresentação de conceitos 
básicos da antropologia e da 

sociologia. INSPIRADOR

História do Brasil. Geografia II.

Leitura e Interpretação. 
Técnicas de leitura e 

interpretação de texto. 
INSTRUMENTAL

Sociologia da Educação. 
Exame de questões 

contemporâneas da educação, 
como impacto dos novos 

meios e globalização. 
TEÓRICO

Oficina de língua estrangeira.  
Acompanhamento de redação 

de textos em língua 
estrangeira. INSTRUMENTAL

Sociologia. Apresentação de 
autores e conceitos gerais da 

sociologia clássica e exame de 
questões concretas. TEÓRICO

Antropologia. Apresentação 
de autores e conceitos gerais 

da antropologia clássica e 
exame de questões concretas. 

TEÓRICO

Mercado e Sociedade. 
Introdução ao pensamento 
econômico, com ênfase na 
observação empírica e na 

reflexão intuitiva. INSPIRADOR

Métodos Quantitativos. 
Apresentação de métodos 

quantitativos e estatísticos para 
apoiar pesquisas em 

andamento ou novos projetos. 
INSTRUMENTAL

Ação Política. Introdução ao 
pensamento político, com 

ênfase na observação empírica 
e na reflexão intuitiva. 

INSPIRADOR

Meio Ambiente. Introdução a 
ciências da terra e exame de 

dilemas concretos enfrentados 
por pessoas, governos e 

empresas. TEÓRICO

Sociologia. Apresentação de 
autores e conceitos gerais da 
sociologia contemporânea e 

exame de questões concretas. 
TEÓRICO

Antropologia. Apresentação 
de autores e conceitos gerais 

da antropologia 
contemporânea e exame de 

questões concretas. TEÓRICO

Desafios econômicos. Teoria 
macro e micro-econômica e 

análise de questões concretas 
para exame, com ênfase em 

autores contemporâneos. 
TEÓRICO

Métodos Qualitativos. 
Apresentação de métodos 
qualitativos e etnográficos, 

para apoiar ou estimular 
projetos de pesquisa. 

INSTRUMENTAL

Desafios políticos. Exame de 
desafios políticos a partir da 

teoria política. TEÓRICO

Teorias dos meios de 
comunicação. Exame das 

várias correntes de 
pensamento sobre meios de 

comunicação. TEÓRICO

Sociedade Contemporânea. 
Exame de dilemas 

contemporâneos tais como 
sociedade global. TEÓRICO

Estudos Culturais. 
Apresentação de autores e 

conceitos dos Estudos 
Culturais e exame de questões 

concretas. TEÓRICO

Economia Espacial. Análise 
de questões urbanas como 

habitação, transporte e 
trabalho a partir da economia 

espacial. TEÓRICO

Elaboração de Projetos. 
Identificação de problemas e 

potenciais sociais e elaboração 
seminal de projetos. 

INSPIRADOR

Democracia e Governo. 
Exame de desafios políticos 
contemporâneos, tais como 

democracia global e 
transparência, novos 

movimentos sociais. TEÓRICO

Diferença e Desigualdade. 
Exame de identidades e 

desigualdades de raça, gênero, 
classe e orientação sexual. 

TEÓRICO

Tópicos Avançados em 
Sociologia. Ex.: a nova classe 

média. TEÓRICO

Tópicos Avançados em 
Antropologia e Estudos 

Culturais. Ex.: cultura jovem. 
TEÓRICO

Tópicos Avançados em 
economia. Ex.: 

desenvolvimento, globalização. 
TEÓRICO

Análise de Projetos. Exame, 
comparação e análise de 

intervenções sociais. 
INSPIRADOR

Tópicos Avançados em 
política. Ex.: Organismos 

Internacionais, ONGs e novos 
meios. TEÓRICO

Literatura latino-americana. 
Cultura e literatura latino-

americana, incluindo 
desdobramentos recentes, 

cultura jovem e novos meios de 
expressão. CONTEXTUAL

Monografia I. A ser 
desenvolvida com o orientador. 

PRÁTICO

Iniciação acadêmica. Curso 
de preparação para elaboração 

de projetos de mestrado, 
investigação de oportunidades 
de pesquisa. INSTRUMENTAL

Estágio I. Estágio 
supervisionado. PRÁTICO

Intervenção social I. 
Elaboração de projeto de 

intervenção social. PRÁTICO

Estágio I. Estágio docente 
supervisionado. PRÁTICO

Cidades Globais e Médias e 
Redes de Cidades. 
CONTEMPORÂNEO

Monografia II. A ser 
desenvolvida com o orientador. 

PRÁTICO

Iniciação profissional. Curso 
de preparação para iniciação 
profissional, com investigação 

de campos emergentes de 
ação. INSTRUMENTAL

Estágio II. Estágio 
supervisionado. PRÁTICO

Intervenção social II. 
Acompanhamento de ação 

social em andamento. 
PRÁTICO

Estágio II. Estágio docente 
supervisionado. PRÁTICO

Economia, cultura e 
integração nas Américas. 

Estudo dos esforços de 
integração no continente e de 
suas tensões. CONTEXTUAL


