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Ementa

Disciplina voltada ao aprofundamento de temas e questões especificas da 
Antropologia.

Este semestre a disciplina tutorial é voltada para o aprofundamento de temas relativos 
à  disciplina  optativa  “Antropologia  dos  Objetos”  (ANT  7062),  na  qual  os  alunos 
também devem estar matriculados.

Metodologia

A metodologia consistirá no aprofundamento de leituras dirigidas e práticas em grupo 
que abordarão os objetos a partir de uma perspectiva relacional. A partir dos debates 
e das leituras, os alunos experimentarão relações com objetos ou conjuntos de objetos 
a serem definidos ao longo do curso, visando a produção em grupo de material em 
vídeo ou exposição.

Avaliação 

50% da nota será dada pela participação individual na disciplina
50% da nota será dada pela produção final do grupo

Obs: Programa sujeito a alterações ao longo do semestre.

Plano de aulas

Aulas 1 e 2- Apresentação da proposta da disciplina e escolha das leituras dirigidas.

Aulas 3 a 6- Seminários dos alunos sobre os textos escolhidos.

Aulas 7 e 8- Divisão dos grupos de trabalho e escolha do universo de objetos a serem 
trabalhados.

Aulas 9 e 10- Experimentações em grupo de produção e manuseio e descrição dos 
objetos escolhidos.



Aulas 11 a 15- Produção da exposição ou vídeo relativo ao trabalho em grupo.

Aula 16- Apresentação do vídeo/ exposição e debate com os demais alunos da 
disciplina ANT 7062- Antropologia dos Objetos.
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