
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE ENSINO CEUNES 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS 

HUMANAS 

ANEX
O I 

 

 

Plano de Ensino 

Universidade Federal do Espírito Santo Campus: CEUNES 

Curso: ENGENHARIA QUÍMICA/ENGENHARIA DE PETRÓLEO 

Departamento Responsável: EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS 

Data de Aprovação (Art. nº 91):  

Docente responsável: FRANKLIN NOEL DOS SANTOS 

  Qualificação / link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2437036625902034 

Disciplina: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS Código: ECH08091 

Pré-requisito: Carga Horária 

Semestral: 45 horas 

Créditos: 2 Distribuição da Carga Horária Semestral 
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30 15  

 
Ementa: Introdução ao estudo de Ciências Humanas e Sociais. Aspectos constitutivos das 

Ciências Humanas e Sociais: trabalho, cultura e socialização. Relações raciais e étnicas. 

Sexualidade e gênero. As Ciências Humanas e Sociais e as transformações 

contemporâneas. As contradições sociais do trabalho e da produção econômica e 

tecnológica. Desenvolvimento econômico e meio ambiente. 

 

GERAL: 
 

Compreender conceitos, habilidades, procedimentos e/ou competências definidos da ementa 
da disciplina, bem como contribuir para a construção de uma sociedade mais humanizada e 
mais consciente dos seus direitos e deveres. 
 

ESPECÍFICOS: 
 
- Analisar o processo de constituição histórica das diversas áreas do conhecimento que 

20/05/2021

Isabel
Realce



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE ENSINO CEUNES 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS 

HUMANAS 

ANEX
O I 

 

 
integram o campo das ciências humanas e sociais. 
 

- Identificar os conceitos que fundamentam o pensamento moderno e suas influências nas 
ciências humanas e sociais. 
 

- Reconhecer os principais argumentos da crítica pós-moderna e relação ao lugar/papel da 
ciência na sociedade ocidental contemporânea. 
 

- Focalizar e refletir sobre temas atuais que marcam o debate no campo das ciências humanas 
e sociais, tais como: identidade, globalização, e relação entre ciência e senso comum, 
concepções de verdade, gênero, sexualidade e relações raciais. 

Conteúdo Programático (indicar as unidades e/ou tópicos de conteúdos organizados para 

colocar em prática os conceitos, habilidades e/ou competências definidos na ementa e 

melhor explicitados nos objetivos específicos) 

 
1. O nascimento do pensamento científico 

1.1 As diferentes formas de conhecimento 

- Conhecimento empírico 

- Conhecimento teológico 

- Conhecimento filosófico 

- Conhecimento científico 

- Conhecimento artístico 

 
2. Conhecimento científico 

2.1 Análise e interpretação para a construção do conhecimento científico 

 
3. O paradigma moderno 

3.1 Renascimento e iluminismo: pressupostos fundamentais 

3.2 Cientificismo 

3.3 Positivismo – a aproximação com as ciências naturais 

 
4. Pós-modernidade 

4.1 Foucault: Arqueologia do saber 

4.2 Giddens: As consequências da modernidade 

5. Ciências Humanas e Sociais na atualidade 

5.1 Teorias da globalização 

5.2 Teorias da sociologia e conhecimento: a construção social da realidade 
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5.3 Teorias da comunicação 

5.4 Raça e etnicidade 

5.5 Sexualidade e gênero 

 
6. Pensamento social no Brasil 

6.1 Cidadania 

6.2 Emprego e empregabilidade 

6.3 Direitos Humanos no Brasil 

6.4 Educação e as constituições brasileiras 

Metodologia (explicitar a forma de desenvolvimento da disciplina, os recursos utilizados) 

 
A disciplina buscará ser desenvolvida através de aulas expositivas e dialogadas pelo sistema 

EARTE remoto. Leituras e análises de textos disponíveis na internet e que sejam pagas pela 

UFES através das plataformas de busca como o Periódicos Capes e Scielo. 

As aulas ocorrerão de forma síncrona e assíncrona. 
As aulas sincrônicas serão realizadas com o Google Meet ou vídeo chamada de Whatsapp. 
As aulas assíncronas serão orientadas e disponibilizadas pelo professor para sua realização 
de modo individual ou em grupos em momento diferente das aulas. 

 
- Técnicas coletivas como aulas expositivas dialogadas. 
 

- Técnicas de ensino individualizado como estudos dirigidos e estudos de casos. 
 

- Técnicas de ensino socializado como discussão em grupos, discussão, debates, ensino 
com pesquisa e outras. 

 
As atividades discentes compreenderão leitura e análise de textos, resenhas, relatórios e 

elaboração de comunicações e textos. 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem (indicar a concepção de avaliação 

adotada, os instrumentos a serem utilizados, as formas de avaliar, os critérios de correção, 

os pesos conferidos a cada instrumento) 

 
a) A avaliação ocorrerá durante todo o processo de desenvolvimento da disciplina, 

visando possibilitar o crescimento mútuo dos alunos e professor, numa troca 
constante por meio da mediação e apropriação do conhecimento. 
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b) A avaliação será feita através de atividades escritas dos textos sugeridos e 

debates no sistema virtual. 

Bibliografia básica (indicar um mínimo de três obras disponíveis na biblioteca e que deem 

conta de todo o conteúdo programático a ser desenvolvido) 

 
BLOCH, M. L. B. Apologia da História ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Zahar, 
2002. 

 

CHAUÍ, M. Convite a filosofia. São Paulo: Ática, 1999.  
 

COSTA, C. Sociologia: introdução a ciências das sociedades. São Paulo: Moderna, 
1997. 

Bibliografia complementar (indicar um mínimo de cinco obras disponíveis na biblioteca e 

que deem conta de complementar e oferecer oportunidades de aprofundamento de todo o 

conteúdo programático a ser desenvolvido) 

 

COUTINHO, Carlos Nelson. Gramsci, o marxismo e as ciências sociais. In: Id. Marxismo e 
política. São Paulo: Cortez, 1992, p. 91-120.  

 

NETO, J. P. Introdução ao método de Marx. SP: Expressão Popular,2011.  

 

LÖWY, M. Ideologias e Ciência Social: elementos para uma análise marxista. São 
Paulo:Cortez, 1989.  

 

ANTUNES, R. L.C. Adeus Trabaljo? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do 
mundo do trabalho. 15 ed. São Paulo: Cortez, 2011.  

 

MARX. K. Contribuição à crítica da economia política. SP: expressão popular, 2007. 

 
 

Sítios eletrônicos: 

https://www.periodicos.capes.gov.br/ 

https://scielo.org/ 

https://www.periodicos.capes.gov.br/
https://scielo.org/
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OBS: Considerando o contexto ao cenário decorrente da pandemia de COVID19 a bibliografia 

foi excepcionalmente ajustada, sendo assim utilizaremos o material de domínio público 

disponibilizado pelo MEC/BRASIL no seguinte endereço eletrônico: 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_ 

obra=205230, além da bibliografia da área disponibilizada nos sítios 

https://www.periodicos.capes.gov.br/ e https://scielo.org/ 

18/06 Introdução: As diferentes formas de conhecimento 

- Conhecimento empírico 

- Conhecimento teológico 

25/06 Introdução: - Conhecimento filosófico 

- Conhecimento científico 

- Conhecimento artístico 

02/07 Conhecimento científico 

Análise e interpretação para a construção do conhecimento científico 

09/07 O paradigma moderno 

Renascimento e iluminismo: pressupostos fundamentais 

Positivismo – a aproximação com as ciências naturais 

16/07 O paradigma moderno 
 
Cientificismo 

23/07 O paradigma moderno 

Positivismo – a aproximação com as ciências naturais 

30/07 Pós-modernidade 

Foucault: Arqueologia do saber 

Giddens: As consequências da modernidade 

06/08 Ciências Humanas e Sociais na atualidade 

- Teorias da globalização 

13/08 Ciências Humanas e Sociais na atualidade 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action&co_obra=205230
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action&co_obra=205230
https://www.periodicos.capes.gov.br/
https://scielo.org/
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 - Teorias da sociologia e conhecimento: a construção social da realidade 

20/08 Avaliação I 

03/09 Ciências Humanas e Sociais na atualidade 

 
- Teorias da comunicação 

10/09 Ciências Humanas e Sociais na atualidade 

 

- Raça e etnicidade 

Sexualidade e gênero 

17/09 Pensamento social no Brasil 

- Cidadania 

- Emprego e empregabilidade 

- Direitos Humanos no Brasil 

- Educação e as constituições brasileiras 

24/09 Pensamento social no Brasil 

- Emprego e empregabilidade 

- Direitos Humanos no Brasil 

01/09 Pensamento social no Brasil 

- Educação e as constituições brasileiras 

08/10 Avaliação II 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: 

 

 
 

 

 
Prof. Franklin Noel dos Santos 

Departamento de Educação e Ciências Humanas – DECH 
CEUNES/UFES 
Siape 1796571 

 


