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METODOLOGIA DE ENSINO REMOTO 
 
Em acordo com a Resolução Normativa 140/2020/CUn, esta disciplina será ministrada em 
formato não presencial, no ambiente virtual de aprendizagem Moodle/UFSC, combinando 
atividades síncronas e assíncronas.  
Carga horária atividades síncronas 50% = 36h/a 
Carga horária atividades assíncronas 50% = 36h/a  
Horário Aulas síncronas – quartas feiras, quinzenalmente das 16hs30 às 18hs 
Tarefas assíncronas – a serem postadas quinzenalmente no moodle 
Método remoto: AVA/Moodle UFSC, BigBlueButtonBN. Google.meet ou Zoom. 
 
Frequência 
Frequência será contabilizada por meio da presença em aulas síncronas (50%) e pela postagem 
quinzenal de texto individual ou grupal (seguindo as indicações de cada aula) no Moodle 
(50%).  
 
Estudantes que trabalhem no horário da aula, deverão ter reunião de orientação individual 
com a professora na primeira semana de aulas para planejar as atividades de 
acompanhamento da disciplina. 
 
Recuperação de faltas 
Por ser uma disciplina com encontros quinzenais e na qual será exigida efetiva participação 
com apresentação das tarefas executadas ao longo de duas semanas, faltas devem ser 
evitadas ao máximo. Estudantes que eventualmente não podem estar presentes nas aulas 
síncronas devem assistir à gravação da aula assíncrona e postar resenha da aula no moodle 
antes da aula síncrona da quinzena seguinte, posicionando-se frente aos tópicos abordados 
em sala de aula. Apenas com esta postagem será possível computar a presença. Esta atividade 
NÃO substitui a tarefa de pesquisa a ser realizada para cada aula.  
 
Recursos didáticos  
Encontros remotos, com duração de1h30 serão compostos por intervenções ativas de toda a 
turma. As aulas serão dinâmicas, com várias atividades. Teremos exposições teóricas e de 
localização de como a antropologia brasileira tem abordado os diferentes temas a serem 



discutidos e os grupos de pesquisa deverão apresentar quinzenalmente algum resultado da 
pesquisa realizada.  
 
Organização em grupos áulicos  
As tarefas de pesquisa deverão ser realizadas individualmente em dialogo com um ou dois 
colegas que apresentarão quinzenalmente os resultados deste conjunto de investigações 
individuais. Estimula-se que nas 3 primeiras aulas sejam realizados trabalhos em grupos 
diferentes, de forma que toda a turma possa se conhecer. A partir da 5ª aula o grupo de 
trabalho final deverá ser constituído a partir da metodologia pós-construtivista de constituição 
de grupos áulicos.  
 Para a carga horaria assíncrona devem ser realizadas atividades práticas de pesquisa, em 
atividades em duplas/trios. Esta carga horária (50% da disciplina), será computada através de 
produções textuais  e participação em Chats e Fóruns de Debate.  
 
Atendimento aos(as) estudantes 
Os(as) estudantes podem enviar suas dúvidas por meio de mensagens no Moodle. Caso 
desejem atendimento individual ou em grupo, deverá ser agendado com antecedência. O 
atendimento individual será feito nas quartas feiras a tarde, antes da aula síncrona. 
 
Avaliação do curso, avaliação regular e auto-avaliação 
A avaliação da disciplina será feita seguindo os seguintes critérios: 

a) pela participação efetiva em aulas síncronas; 
b)  na postagem quinzenal de textos relativos às atividades indicadas.  
c) na elaboração de um resultado dos aprendizados em atividade criativa e original. 

 
Será estimulada a permanente avaliação da disciplina (pedagogia e textos indicados) assim 
como a auto-avaliação de cada estudante, construindo princípios de autonomia intelectual e 
comprometimento acadêmico e profissional. 
 
Ética Antropológica 
Recomenda-se a leitura do código de ética da ABA e bibliografia sobre implicações éticas da 
pesquisa antropológica para entendimento das obrigações e compromissos institucionais de 
investigações no âmbito da Antropologia. 
 
Etiqueta acadêmica  
O aprendizado de formas de convivência e respeito acadêmico é de fundamental importância 
para o desenvolvimento da disciplina: respeito e a escuta ativa de colegas e professoras 
expressa em respostas a mensagens, diálogo em sala de aula, atendimento às demandas da 
disciplina, compromisso com a construção de comunidade pedagógica com a turma, 
reconhecimento em forma de agradecimento e/ou referências bibliográficas da colaboração 
da disciplina em eventual publicação de textos produzidos na disciplina,etc. 
 
Plágio 
Constitui-se em plágio todo trabalho copiado sem a devida fonte e reconhecimento de 
autoria através de regras ABNT (citação entre aspas de textos, referências a nome de 
autoras/es, data de publicação e pagina do trecho do texto citado). Os textos escritos em 
fóruns, wiki, chat e outras atividades abertas à toda a turma são de uso exclusivo da disciplina 
e não podem ser usados em outras disciplinas em a devida consulta e autorização por parte 
docente e estudantil. 
  
 
 



Direitos autorais e de uso de imagem  
Videoaulas, gravações e Power Point serão produzidos especificamente para essa 
disciplina/turma, para utilização na plataforma Moodle. Sua reprodução e divulgação não está 
autorizada. Portanto, não será permitido gravar, fotografar ou copiar as aulas disponibilizadas 
no Moodle.  
Também não é possível utilizar textos postados por colegas sem devida autorização e 
reconhecimento de autoria.  
O uso não autorizado de material original retirado das aulas síncronas ou assíncronas constitui 
violação de direitos autorais, conforme a Lei nº 9.610/98 – Lei de Direitos Autorais. 
 

P R O G R A M A 
 
Ementa  
Disciplina voltada ao aprofundamento de temas e questões especificas da Antropologia. É pré-
requisito para esta disciplina a aprovação em todas as disciplinas obrigatórias da primeira fase. 
 
Objetivo 
A disciplina visa realizar atividades de pesquisa etnográfica aplicando conhecimentos teóricos 
no campo da antropologia da Política.  
Neste semestre nos debruçaremos sobre a vida política brasileira dos anos 1960 à 2020, 
buscando entender os diferentes momentos históricos através de diferentes metodologias de 
pesquisa e análise de dados. 
 
Estrutura da disciplina 
A disciplina terá 8 aulas síncronas quinzenais e terá um caráter dinâmico e participativo que 
exigirá a presença integral em todas as aulas. 
A primeira aula será dedicada à apresentação das professoras, estudantes, programa e nela 
será dada uma visão geral do campo da antropologia da política brasileira. A última aula será 
dedicada à apresentação de trabalhos finais, sínteses do que foi desenvolvido ao longo do 
semestre. 
Para cada uma das outras 6 aulas as e os estudantes deverão realizar uma tarefa de pesquisa 
em duplas/trios e apresentá-las em aula à turma. 
 
 
   CRONOGRAMA DAS AULAS 
 
 
Aula 1 - 16 de junho de 2021 - Apresentação  
Nesta aula faremos a apresentação da proposta de atividades de pesquisa da disciplina 
Tutorial, que será complementar à disciplina teórica de Antropologia da Política, visando a 
reflexão sobre a política brasileira do período da ditadura miilitar (1964-1985), 
redemocratização (1985-2002), governos Lula e Dilma (2003 a 2016) ao presente. 
 

Aula 2  - 30 de junho de 2021 - Acompanhando a CPI no Senado 

Acompanhamento e análise dos discursos e métodos políticos da CPI do Senado que investiga 
as responsabilidades em relação às políticas públicas relativas à pandemia do COVID 19 no 
Brasil. 

Refletiremos sobre a estrutura política brasileira e sobre as politicas de saúde e o SUS.  



A tarefa desta semana será o acompanhamento de algumas horas de sessões de depoimentos 
na CPI e a escrita de um diário com observações desta pesquisa de campo virtual, incluindo 
suas reflexões subjetivas sobre este momento político. 

Aula 3 - 14 de julho de 2021 - Ditadura Militar no Brasil através de manifestações culturais 
Esta aula será dedicada refletir sobre o período da ditadura militar no Brasil 1964 a 
1985,  finalizando com a análise sobre a importância da Constituinte de 1988 para a 
instauração e direitos no Brasil.  
Os grupos serão estimulados a estudar este período através de filmes, romances, peças de 
teatro, músicas e outras manifestações culturais que tiveram importante papel na resistência 
deste período da política brasileira. 
 
Aula 4 - 28 de julho de 2021 - Movimentos Sociais e Políticas para mulheres, negras/negros, 
indígenas, ciganos, pessoas LGBTQI+ e com deficiência. 
Refletiremos nesta quinzena sobre  como desde a redemocratização no Brasil, Políticas 
Públicas de Direitos Humanos e para mulheres, negros/indigenas/ciganos, pessoas LGBTIQ+, 
com deficiência foram desenvolvidas em diferentes Secretarias e Ministérios.  Vamos 
comparar os diferentes governos e formas de implantação de políticas públicas para estes 
grupos no Brasil.  
Durante 2 semanas, de 19 a 30 de julho teremos na UFSC o Congresso Fazendo Gênero, que é 
um dos principais eventos nesta área no Brasil. No dia 28 das 16 às 18hs teremos uma mesa 
redonda sobre a história da SPM - Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, com foco na 
ministra Nilcea Freire. 
Quem não puder assistir à esta MR pode assistir outras atividades do Fazendo Gênero e/ou do 
Congresso da SBS - Sociedade Brasileira de Sociologia que ocorrerrá na semana anterior e/ou 
conferências do 44o Encontro Anual da ANPOCS ou da 32a RBA (realizados em 2020) que estão 
on line no youtube. 
 
Aula 5 -  11 de agosto de 2021 - As Conferências de Políticas Públicas nos Governos Lula e 
Dilma 
Esta aula será dedicada a analisar o papel das conferências de políticas públicas realizadas nos 
Governos Lula e Dilma (em mais de 40 temas) e sobre as implicações da participação nas 
conferências para a construção de um novo conceito de sociedade civil no Brasil. Cada grupo 
estudará Conferência de tema ligado a seus interesses pessoais e de pesquisa (mulheres, 
questões raciais, LGBT, saúde, educação, direitos humanos, etc.)  A tarefa será entrevistar uma 
liderança da sociedade civil ou gestor governamental que tenha participado/organizado uma 
conferência ao longo dos 13 anos de governos Lula e Dilma. 
 
Aula 7 - 25 de agosto de 2021 - A Comissão da Verdade 
Esta aula será dedicada à estudar diferentes documentos relativos ao reconhecimento dos 
crimes durante a ditadura militar. Vamos estudar em grupos  e analisar 
coletivamente  documentos produzidos pela Comissão da Verdade durante o governo Dilma e 
documento sobre a UFSC. 
 
Aula 8 - 8 de setembro de 2021 – O Governo Bolsonaro 
Esta aula será dedicada à comparação das análises da imprensa brasileira com a estrangeira 
sobre o governo Bolsonaro. 
 
Aula 9 - 22 de setembro de 2021 - Fechamento da disciplina 
Nesta aula faremos uma apresentação pública dos trabalhos de análise política desenvolvidos 
ao longo do semestre e a avaliação final da disciplina. 


