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UNIVERSIDADE	FEDERAL	DE	SANTA	CATARINA	–	UFSC	
Centro	de	Filosofia	e	Ciências	Humanas	–	CFH	
Departamento	de	Antropologia	
Curso	de	Graduação	em	Antropologia		
disciplina:	ANT	7203	–	Leituras	Etnográficas	I	
semestre:	2020.2	–	Turma(s):		
carga	horária:	72hs/aula,	04	créditos	
professor:	Gabriel	Coutinho	Barbosa	
email:	ggabrielbar@gmail.com	
horário:		 Atividades	síncronas	(25%):		 Quintas-feiras,	14h30-15h30	
	 	 Atividades	assíncronas	(75%):	Leitura	de	textos	e/ou	vídeo	e/ou	áudio	
	
PROGRAMA	
	
I.	Ementa:		
Estudos	 etnográficos	 elaborados	 a	 partir	 do	 marco	 da	 antropologia	 social	 britânica	 –	
funcionalismo	e	estrutural-funcionalismo	–	e	do	cultural-historicismo	estadunidense.	
	
II.	Objetivos:		
O	objetivo	central	da	disciplina	é	aprofundar	questões	relacionadas	às	teorias	e	métodos	em	três	
paradigmas	 fundantes	 da	 Antropologia	 como	 disciplina	 (o	 Evolucionismo,	 o	 Funcionalismo	 e	
Estrutural-Funcionalismo	 britânicos	 e	 o	 Culturalismo	 estado-unidense)	 a	 partir	 da	 leitura	 de	
textos	etnográficos,	monografias	clássicas	e	ensaios	críticos.	
	
III.	Métodos	
Seguindo	 as	 recomendações	 da	 UFSC	 em	 relação	 às	 aulas	 não	 presenciais,	 a	 disciplina	 será	
constituída	 de	 atividades	 síncronas	 (AS)	 e	 assíncronas	 (AA),	 tendo	 como	 plataforma	 oficial	 o	
Moodle/UFSC.		
	 As	 atividades	 assíncronas	 (AA)	 representam	 75%	 da	 carga	 horária	 da	 disciplina	 e	
correspondem	 a:	 1)	 leitura	 dos	 textos	 propostos	 na	 bibliografia	 e	 dos	 roteiros	 de	 estudos;	 2)	
visualização	dos	vídeos*	sobre	o	tema	da	aula	ou	escuta	de	áudios	e	podcasts,	conforme	o	caso;	
3)	leitura	de	texto	ou	escuta	de	áudio	com	síntese	das	discussões	realizadas	durante	a	atividade	
síncrona	da	 respectiva	 sessão.	Todos	os	 recursos	utilizados	nas	aulas	 síncronas	–	 como	slides,	
roteiros,	 exemplos,	 textos	 –	 serão	 disponibilizados	 via	 Moodle.	 Para	 cada	 um	 dos	 recursos	
didáticos	haverá	orientação	de	como	interagir	com	o	material	disponibilizado.	Estão	previstas	a	
visualização	 de	 documentários	 e	 vídeos.	 Caso	 estes	 materiais	 sejam	 muito	 longos,	 haverá	
indicação	da	minutagem	a	ser	visualizada	pelos	estudantes.	
*	 Em	 caso	 de	 vídeo	 em	 língua	 estrangeira,	 para	 legendas	 em	 português,	 utilizar	 ferramenta	
disponível	 no	 próprio	 Youtube:	 clicar	 em	 cc,	 depois,	 em	 settings,	 subtitles,	 auto-translate	 e	
Português.	
	 As	 atividades	 síncronas	 (AS)	 representam	 25%	 da	 carga	 horária	 da	 disciplina	 e	
correspondem	 a:	 debates	 sobre	 texto(s)	 e	 demais	materiais	 de	 cada	 sessão	 com	 o	 docente,	 a	
estagiária	docente	e	demais	colegas	via	videoconferência.	O	professor	disponibilizará	o	link	para	
a	sala	virtual	na	plataforma	Moodle/UFSC.	Após	a	web	conferência,	teremos	um	momento	para	
atendimento	 de	 estudantes	 e	 suas	 dúvidas	 mais	 específicas	 em	 relação	 ao	 conteúdo	 das	
discussões	e	textos	ou	a	dinâmica	das	aulas.	Este	momento	pode	acontecer	por	sala	
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virtual	ou	por	chat,	de	forma	coletiva	ou	individual	(com	sessões	agendadas	previamente	neste	
último	caso).	

As	 atividades	 síncronas	por	videoconferência	 serão	 realizadas	por	meio	de	 ferramenta	
disponível	 no	 Moodle/UFSC.	 O	 professor	 compartilhará	 pelo	 Moodle/UFSC	 material	 (áudio,	
textos	ou	outros)	sintetizando	as	discussões	realizadas.	
	
IV.	Formas	de	avaliação	
1ª	 Avaliação	 processual:	 participação	 ativa	 nas	 atividades	 remotas.	 Esta	 avaliação	 irá	
considerar:	a)	o	engajamento	e	participação	do/a	estudante	nos	fóruns	de	debates	e	atividades	
assíncronas,	 e	 nos	 chats,	 ao	 longo	 do	 semestre;	 b)	 Sua	 interação	 nas	 aulas	 síncronas;	 c)	 o	
relatório	 de	 acesso	 gerado	 pelo	 Moodle	 (que	 permite	 identificar	 todas	 as	 visualizações	 e	
interações	feitas	pelos(as)	estudantes).	30%	

	
2ª	Avaliações	do	 conteúdo:	Entrega	de	 ensaio	 individual	 sob	 a	 forma	de	uma	proposta	 para	
pesquisa	sobre	os	 temas	da	pessoa	e/ou	corporalidade,	 identificando	objeto,	objetivo	e	campo	
etnográfico,	 e	 fundamentando	 com	 os	 conteúdos	 de	 uma	 ou	 mais	 Sessões	 do	 programa	 da	
disciplina.	O	ensaio	será	entregue	no	final	da	disciplina,	em	data	indicada	no	programa.	70%	
	
V.	Frequência	e	participação:	
O/a	estudante	deve	ter,	ao	final	do	semestre,	75%	de	participação	na	disciplina.	O	cálculo	dessa	
percentagem	será	feito	da	seguinte	forma:	
Atividades	 assíncronas:	 estudantes	 devem	 visualizar	 pelo	 menos	 75%	 das	 páginas	 de	
atividades	assíncronas	
Visualização	ou	Download	de	textos:	estudantes	devem	visualizar	ou	baixar	pelo	menos	75%	
dos	textos	disponíveis	em	pdf.	
Participação	das	aulas	síncronas:	estudantes	devem	participar	de	pelo	menos	50%	das	aulas	
por	videoconferência.	Na	impossibilidade	desse	acesso	regular,	devem	notificar	o	professor	para	
que	seja	feito	outro	arranjo	de	frequência.	A	frequência	é	por	autoatribuição,	durante	o	horário	
de	cada	aula	síncrona.	
	
V.	Horário	de	atendimento	a	alunos	
Atendimento	às	Quintas-feiras,	15h30,	após	a	atividade	síncrona.	
Comunicação:	Todos	os	avisos	sobre	a	disciplina	serão	enviados	via	a	plataforma	Moodle.	Os	
alunos	 também	podem	 enviar	 suas	 dúvidas	 ou	marcar	 horário	 para	 atendimento	 online	 por	
meio	de	mensagens	no	Moodle	e/ou	email	(ggabrielbar@gmail.com).	
	
Orientações	extraclasse:	o	professor	tem	disponibilidade	para	atender	os	alunos	em	horários	
flexíveis,	sempre	mediante	prévio	agendamento.	
	
IMPORTANTE:	Sobre	Direitos	Autorais	
As	aulas	estão	protegidas	por	direitos	autoral	 e	de	 imagem	pessoal.	Não	é	permitido	gravar,	
fotografar,	reproduzir,	transcrever,	transmitir	e/ou	compartilhar	os	conteúdos	das	aulas	
e/ou	 qualquer	material	 didático	 da	 disciplina	 sem	 a	 autorização	 explícita	 de	 todos/as	
participantes	(docentes	e	discentes).	
	
OBS:	PROGRAMA	SUJEITO	A	ALTERAÇÕES	
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V.	Calendário	de	atividades	
	
04/fev	–	Sessão	1	
•	Apresentação	do	programa	da	disciplina	
11/fev	–	Sessão	2	
18/fev	–	Sessão	3	
04/mar	–	Sessão	4	
11/mar	–	Sessão	5	
18/mar	–	Sessão	6	
25/mar	–	Sessão	7	
01/abr	–	Sessão	8	
08/abr	–	Sessão	9	
15/abr	–	Sessão	10	
22/abr	–	Sessão	11	
29/abr	–	Sessão	12	
06/mai	–	Sessão	13	
13/mai	–	Sessão	14	
•	ENTREGA	DO	ENSAIO	DE	AVALIAÇÃO	
20/mai	–	Sessão	15	
•	PROVA	DE	RECUPERAÇÃO	
	
22/mai	–Término	do	segundo	período	letivo	semestral	de	graduação	de	2020	
23/mai	–	Início	do	Recesso	Escolar	
26/mai	–	Prazo	dos	Departamentos	para	a	Digitação	das	Notas	
	
OBS:	PROGRAMA	SUJEITO	A	ALTERAÇÕES	
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