
1 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) 

 

 

 

 

CURSO DE LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR EM ESTUDOS 

AFRICANOS E AFRO-BRASILEIROS 

 

CAMPUS SÃO LUÍS 

 

 

 

Projeto Político-Pedagógico 

 

 

 

 

 

 

São Luís – MA 

2018 

 



2 

 

 

 

Nair Portela Silva Coutinho 

REITORA 

 

Fernando Carvalho Silva 

VICE-REITOR 

 

Dourivan Câmara Silva de Jesus  

PRÓ-REITORA DE ENSINO 

 

SETOR PROPONENTE: Pró-Reitoria de Ensino 

 

COMISSÃO DE REFORMULAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO DA LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR EM ESTUDOS 

AFRICANOS E AFRO-BRASILEIROS 

 

Integrantes do Núcleo Docente Estruturante 

Cidinalva Silva Câmara Neris 

Kátia Evangelista Regis 

Marcelo Pagliosa Carvalho 

Pollyanna Gouveia Mendonça Muniz 

Richard Christian Pinto dos Santos 

Sávio José Dias Rodrigues 

 

Colaboradores/as 

 

Antonio Evaldo Almeida Barros 

Carlos Benedito Rodrigues da Silva 

Maria da Guia Viana 

 Rosenverck Estrela Santos 

 

 



3 

 

SUMÁRIO 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO........................................................................5 

2. INTRODUÇÃO................................................................................................6 

3. FUNDAMENTOS DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO .....................10 

4. BASES LEGAIS............................................................................................18 

5. PERFIL DO(A) EGRESSO(A).......................................................................21 

   5.1 Competências e Habilidades.................................................................21 

6. REGIME ACADÊMICO.................................................................................23 

7. INTERAÇÃO COM A EDUCAÇÃO BÁSICA................................................24 

8. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR...................................................................28 

8.1 Núcleo de Formação Básica...................................................................28 

8.2 Núcleo de Formação Livre.....................................................................28 

8.3 Núcleo de Formação Pedagógica..........................................................28 

8.4 Prática de Ensino como Componente Curricular (PECC)....................29 

8.5 Trabalho de Conclusão de Curso...........................................................29 

8.6 Atividades Complementares..................................................................30 

8.7 Estágio......................................................................................................32 

8.8 Integralização Curricular.........................................................................37 

9. ESTRUTURA CURRICULAR........................................................................37   

9.1 Resumo da Estrutura Curricular............................................................37    

  9.2 Núcleo de Formação Básica...................................................................38 

  9.3 Núcleo de Formação Pedagógica..........................................................39 

9.4  Núcleo Livre............................................................................................40 

10. SEQUÊNCIA ESPERADA..........................................................................41 

11. TABELA DE EQUIVALÊNCIA DO CURSO DE ESTUDOS AFRICANOS E 

AFRO-BRASILEIROS.......................................................................................43 

  12. METODOLOGIA..........................................................................................45 

13. ESTRUTURA DE GESTÃO DO CURSO....................................................49 

14. INFRAESTRUTURA UTILIZADA................................................................49 

15. CORPO DOCENTE.....................................................................................51 

16.  SISTEMA DE AVALIAÇÃO........................................................................54         

 16.1 Avaliação do Processo de Ensino-Aprendizagem.............................54 

   16.2 Avaliação do Curso e do Projeto Político-Pedagógico.....................55 



4 

 

17. EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS ................................................................56 

REFERÊNCIAS .............................................................................................. 118 

ANEXOS ........................................................................................................ 125 



5 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

NOME: Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros 

MODALIDADE: Presencial 

GRAU: Licenciatura 

OBJETIVO: Formar profissionais para a docência nos anos finais do ensino 

fundamental na área das Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e 

Sociologia), no ensino médio na área de História e para atuação nas 

secretarias municipais e estaduais de educação para a implementação da Lei 

nº 10.639/2003.  

CÓDIGO E-MEC: 1322112 

VAGAS ANUAIS: 40 (entrada única anual) 

TURNO: Noturno 

MUNICÍPIO (CAMPUS) DE OFERTA: São Luís 

REGIME LETIVO: Semestral 

PERÍODO MÍNIMO PARA A INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO: 8 (oito) 

semestres letivos 

PERÍODO MÁXIMO PARA A INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO: 12 (doze) 

semestres letivos 

 

CARGA HORÁRIA PREVISTA: 

A. Carga horária dos componentes curriculares: 2.235 horas 

B. Carga horária de estágio obrigatório: 400 horas 

C. Carga horária da Prática de Ensino como Componente Curricular 

(PECC): 405 horas 

D. Carga horária das atividades complementares: 200 horas 

E. Carga horária do Trabalho de Conclusão de Curso: 60 horas 

F. Carga horária total: 3.300 
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LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR EM ESTUDOS AFRICANOS E AFRO-

BRASILEIROS 

 

“Enquanto os leões não começarem a escrever sua própria história,  

as narrativas das caçadas irão glorificar os caçadores”. 

  Provérbio africano 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade brasileira, a diversidade étnico-racial tem sido tratada 

como desigualdade e de maneira discriminatória. As disparidades entre a 

população negra1 e a população branca são demonstradas por meio de 

indicadores sociais que revelam as assimetrias raciais2 como, por exemplo, no 

acesso e na permanência nos sistemas de ensino.  

A taxa de distorção idade-série em 2015 entre os (as) estudantes de 15 

a 17 anos era de 18,9% na população branca e de 31,4% na população negra.3 

A taxa de frequência líquida no ensino superior da população de 18 a 24 anos 

de idade em 2015 na população branca e negra era de, respectivamente, 

26,5% e 12,8%.4 

Esta desigualdade étnico-racial no acesso e na permanência aos 

sistemas educacionais também se manifesta nas instituições educacionais por 

meio do currículo, que é uma construção e o contexto social, econômico, 

político e cultural que ele representa, ou deixa de retratar, deve ser o primeiro 

                                                           
1
A população negra é composta da parcela populacional que se auto declara preta e parda nos 

censos demográficos. De acordo com Paixão, Rossetto e Montovanele (2010, p. 26), “No 
estudo das assimetrias de cor ou raça no Brasil, quando se usam indicadores sociais, já veio 
se tornando usual a junção dos grupos preto e pardo a um único grupamento para a finalidade 
de comparação estatística com o demais contingentes de cor ou raça, especialmente o branco. 
[...] Do ponto de vista estatístico, ocorre uma maior proximidade entre si dos indicadores dos 
grupos preto e pardo do que ocorre em relação aos indicadores dos brancos [...]”. 
2
O termo raça é utilizado com um sentido político, em suas dimensões históricas e sociais, 

inserida nas relações de poder, dominação e exclusão e a partir das características do racismo 
brasileiro.  Embora seja inoperante do ponto de vista biológico e que não tenha nenhuma 
fundamentação natural, persiste enquanto construção ideológica no imaginário coletivo. 
3
A ―Distorção idade-série representa a proporção de estudantes no ensino regular com idade 

dois anos ou mais acima da esperada para a série/ano que frequentavam, em relação ao total 
de estudantes dessa faixa etária‖ (IBGE, 2016, p. 60). 
4
 A taxa de frequência escolar líquida é a “Proporção de pessoas que frequenta escola no nível 

de ensino adequado à sua faixa etária, conforme organização do sistema educacional 
brasileiro, em relação ao total de pessoas da mesma faixa etária, excluindo as que já 
completaram esse nível” (IBGE, 2016, p. 131). 
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aspecto para analisá-lo e avaliá-lo. Compreender o currículo como uma práxis 

significa entender que diferentes ações interferem em sua configuração, 

adquirindo sentido em um contexto real. O currículo real é uma opção dentre 

alternativas; não é algo neutro e fixo, mas um campo controverso no qual são 

realizadas escolhas que não são as únicas possíveis. (SACRISTÁN, 1998a, 

2013).  

Mas, o que é considerado valioso para integrar os currículos escolares e o 

que é desconsiderado? O conhecimento corporificado nos currículos tem sido 

predominantemente eurocêntrico. Contudo, esta situação não foi aceita 

passivamente pela população negra, que empreendeu críticas e proposições 

às instituições educacionais e aos seus currículos. Como decorrência desse 

processo de lutas, a Lei nº 10.639/20035 tornou obrigatório o ensino da História 

e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Com suas respectivas formas de 

regulamentação (o Parecer CNE/CP 03/2004 que regulamenta as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana instituído pela Resolução 

CNE/CP 01/2004), pode possibilitar o reconhecimento e a valorização das 

raízes africanas no país, ao lado das raízes indígenas, asiáticas e europeias.  

Uma política curricular voltada para a diversidade está problematizando 

as hierarquias e os privilégios na sociedade brasileira, na qual as diferenças 

têm sido tratadas como desigualdade e de forma discriminatória, como 

demonstram os dados mencionados anteriormente. Conforme destaca Gomes 

(2012a), a diversidade, entendida como construção histórica, social, cultural e 

política das diferenças, ocorre inserida em relações de poder e ao aumento das 

desigualdades e da crise econômica nacional e internacionalmente. Os efeitos 

desta desigualdade socioeconômica afeta toda a sociedade e, particularmente, 

os coletivos sociais considerados diversos.  

A obrigatoriedade da inclusão da História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana nos currículos escolares, como uma política de ação afirmativa, 

tensiona a lógica da igualdade abstrata, ao tematizar sobre direitos coletivos de 

                                                           
5
 A Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, altera a Lei n

o
 9.394 de 20 de dezembro de 1996, 

anteriormente modificada pela Lei n
o
 10.639, de 9 de janeiro de 2003,  para incluir no currículo 

oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática ―História e Cultura Afro-Brasileira e 
Indígena‖. 
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sujeitos concretos que historicamente foram excluídos. Neste contexto, a Lei nº 

10.639/2003 está possibilitando a problematização do currículo hegemônico e 

impulsionando questionamentos aos sistemas de ensino e às instituições 

educacionais quanto: ao acesso e permanência diferenciados entre negros(as) 

e brancos(as) nas instituições educacionais; aos projetos políticos 

pedagógicos; às práticas pedagógicas; à representação da população negra 

nos livros didáticos; às relações interpessoais no cotidiano escolar; à atuação 

dos(as) gestores(as); aos concursos para a admissão dos(as) docentes e à 

participação da comunidade e dos movimentos sociais.  

Evidentemente que a Lei não é o suficiente para alterar a realidade 

curricular. Entretanto, ela é o resultado de lutas e reivindicações históricas da 

população negra para ter reconhecido seu direito à educação de boa qualidade 

social com docentes qualificados(as) e que seja realizada em instituições de 

ensino com boas instalações e bem equipadas. Após mais de 14 anos de sua 

promulgação há pressões para que ocorra o seu enraizamento nos currículos 

escolares. Segundo Gomes (2009, p. 42),  

 

O papel indutor dessa lei como política pública aponta para a 
ampliação da responsabilidade do Estado diante da 
complexidade e das múltiplas dimensões e tensões em torno 
da questão racial. Nesse processo, o conjunto de direitos 
negados à população negra e reivindicados historicamente pelo 
movimento negro exige o dever do Estado no reconhecimento 
e legitimação da questão racial nas políticas públicas das áreas 
da saúde, trabalho, meio ambiente, terra, juventude, gênero. 
Dada essa interrelação, a implementação da Lei 10.639/2003 
entendida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – poderá instigar o Estado para a implementação de 
políticas públicas que garantam a totalidade dos direitos da 
população negra.  

 

A discussão sobre a inserção do Ensino da História e Cultura Africana e 

Afro-Brasileira nas instituições educacionais é complexa, ocorre com tensões e 

está relacionada aos processos sociais, políticos, econômicos e culturais e das 

especificidades e complexidade das relações étnico-raciais no Brasil, marcadas 

pelo mito da democracia racial e pela ideologia de branqueamento. Ademais, é 

marcada pela resistência daqueles(as) que consideram que o referencial 

eurocêntrico é o único válido, como se, naturalmente, fosse a indicação do que 
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é importante para ser ensinado e não o resultado de uma construção histórica, 

permeada de relações de poder, hierarquias e privilégios.  Entretanto, existe a 

pressão para o enraizamento da Lei nº 10.639/2003 nos sistemas de ensino e 

nos estabelecimentos educacionais para que efetivamente ocorra uma 

educação para a igualdade étnico-racial.  

A obrigatoriedade da inclusão desta temática não pode se restringir a 

simples acréscimos de conteúdos aos currículos. Implica repensar as relações 

étnico-raciais, sociais, pedagógicas, procedimentos de ensino, condições 

oferecidas para aprendizagem, objetivos tácitos e explícitos da educação 

realizada nas escolas: “É importante destacar que não se trata de mudar um 

foco etnocêntrico marcadamente de raiz européia por um africano, mas de 

ampliar o foco dos currículos escolares para a diversidade cultural, racial, social 

e econômica brasileira [...]‖  (DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 

PARA A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E PARA O ENSINO 

DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA, 2004, p. 17).  

Não obstante a importância da educação das relações étnico-raciais e 

para o ensino da História e Cultura Africana e Afro-Brasileira no processo de 

escolarização, existe uma resistência em se problematizar essa temática na 

escola. Muitos profissionais da educação dizem não perceber na escola 

conflitos ligados ao racismo, ao preconceito racial e à discriminação racial, 

silenciando sobre essas questões. Esta situação se repete nas instituições de 

ensino superior nas quais ainda há muita resistência à inserção desta temática 

nas atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Apesar disso, a Lei nº 

10.639/2003 tensiona os currículos das universidades, impulsionando a 

produção acadêmica, trazendo novas abordagens e posturas epistemológicas, 

novas problematizações e categorias de análise e questionando as atividades 

da universidade, em suas práticas de ensino, de pesquisa e de extensão na 

graduação, na pós-graduação e nos grupos de pesquisa. 

Desta forma, a Lei nº 10.639/2003; a Lei nº 11.645/2008; as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (2004); o Plano Nacional 

de Implementação das Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 
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(2009); as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Quilombola (2012); a crescente implementação das ações afirmativas, na 

modalidade cotas étnico-raciais desde 2003, que se tornou obrigatória nas 

instituições federais de ensino superior a partir da Lei nº 12.711/2012,6 e a 

aprovação unânime da constitucionalidade das ações afirmativas pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF) influenciam e impulsionam as discussões acadêmicas 

sobre a temática. Além disso, trazem novas questões, críticas e proposições 

que podem contribuir com a problematização das relações étnico-raciais na 

educação, oferecendo subsídios para uma escolarização que contemple a 

diversidade brasileira. 

 

3. FUNDAMENTOS DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

 

"Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos 

o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza". 

Boaventura de Sousa Santos 

 

Um dos desafios fundamentais para possibilitar efetivamente a inclusão 

da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana se refere à formação inicial e 

formação continuada dos(as) professores(as), que seja realizada em 

articulação com os sistemas de ensino, instituições de ensino superior, centros 

de pesquisa, Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros (NEABS), escolas, 

comunidade e movimentos sociais, conforme o previsto nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 

                                                           
6
 A Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012 determina que: 

Art. 1
o
  As instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação reservarão, 

em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% 

(cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em 

escolas públicas. 

Parágrafo único.  No preenchimento das vagas de que trata o caput deste artigo, 50% (cinquenta por 

cento) deverão ser reservados aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 

salário-mínimo (um salário-mínimo e meio) per capita. 

[...]  

Art. 3
o
  Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o art. 1

o
 desta Lei serão 

preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas, em proporção no mínimo 

igual à de pretos, pardos e indígenas na população da unidade da Federação onde está instalada a 

instituição, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (2004). Para 

a efetivação deste processo contínuo de formação, as ações das instituições 

de ensino superior são de suma importância. De acordo com o Plano Nacional 

de Implementação das Diretrizes Curriculares para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana (2009, p. 39-40), estas instituições devem: 

a) Incluir conteúdos e disciplinas curriculares relacionados à Educação para as 

Relações Étnico-Raciais nos cursos de graduação do Ensino Superior;  

b) Realizar ações acadêmicas, encontros, jornadas e seminários para 

promover relações étnico-raciais positivas para seus(suas) estudantes;  

c) Dedicar atenção aos cursos de licenciatura e formação de educadores(as) 

para a garantia de formação adequada aos(às) professores(as) sobre História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana e acerca da Lei nº 11.645/2008;  

d) Desenvolver as habilidades e atitudes que possibilitem que os(as) 

estudantes de licenciatura e de formação de educadores(as) colaborem para a 

educação das relações étnico-raciais, destacando a sua habilitação para 

produção e análise critica do livro, materiais didáticos e paradidáticos que 

estejam em consonância com as Diretrizes Curriculares para Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana e com a Lei 11.645/08;  

e) Promover pesquisas, desenvolvimento e inovações tecnológicas sobre o 

tema; 

f) Estimular e contribuir para a criação e a divulgação de bolsas de iniciação 

científica na temática da Educação para as Relações Étnico-Raciais;  

g) Divulgar nas secretarias estaduais e municipais de educação a existência de 

programas institucionais que contribuam com a socialização de pesquisa sobre 

o tema em associação com a educação básica. 

 Entretanto, há desafios para que as instituições de ensino superior 

realizem um processo de formação dos(as) professores(as) que possibilite a 

realização de práticas educativas que contemplem a diversidade. A formação 

sobre a temática nos Cursos de Pedagogia e nas Licenciaturas ainda é restrita 

e as atividades de ensino, de pesquisa e de extensão nas universidades são 

fortemente marcadas pelo eurocentrismo e por visões preconceituosas e 
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estereotipadas sobre as possibilidades de produção de conhecimento a partir 

do referencial africano, como se esta só pudesse ocorrer a partir da perspectiva 

eurocêntrica.  

Em decorrência, há a importância de consolidar e ampliar os espaços de 

discussão sobre o tema e os NEABS possuem um papel fundamental neste 

processo ao contribuírem com: a) a produção de pesquisas e de materiais 

didáticos; b) a realização de cursos de formação sobre a temática e c) a 

divulgação da Lei nº 10.639/2003 no contexto acadêmico. Segundo o Plano 

Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana (2009), estes núcleos devem: contribuir com a formação inicial e 

continuada de docentes; elaborar materiais didáticos sobre a questão; divulgar 

e disponibilizar estudos, pesquisas, materiais didáticos e atender e orientar as 

secretarias de educação sobre as abordagens da temática, contribuindo com a 

construção de metodologias de pesquisa que possibilitem o monitoramento da 

Lei. 

Neste contexto, o Curso de Licenciatura Interdisciplinar em Estudos 

Africanos e Afro-Brasileiros da UFMA é uma proposta de formação 

interdisciplinar de professores(as) na área de Ciências Humanas. 

Este Projeto Político-Pedagógico (PPP) é o resultado das discussões 

realizadas por docentes, por discentes e pelo corpo técnico-administrativo 

desde o primeiro semestre de 2014, que possibilitou implementar a 

Licenciatura em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros e propor reformulações 

em seu PPP. 

O Curso de Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-

Brasileiros foi criado pela Resolução nº 224 - CONSUN, de 24 de fevereiro de 

2015, e teve início no dia 05 de maio de 2015, com a aula inaugural proferida 

pela Ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, 

Profa. Dra. Nilma Lino Gomes.  

O processo de reformulação do projeto para a sua consolidação foi  

coordenado pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), instituído pela Portaria 

CCH 17/2016, com os seguintes integrantes: Antonio Evaldo Almeida Barros, 

Kátia Evangelista Regis, Marcelo Pagliosa Carvalho, Pollyanna Gouveia 
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Mendonça Muniz e Rosenverck Estrela Santos. A reformulação conta com 

os(as) colaboradores(as):  Carlos Benedito Rodrigues da Silva, Cidinalva Silva 

Camara Neris, Maria da Guia Viana, Richard Christian Pinto dos Santos e 

Sávio José Dias Rodrigues.  

A partir do acúmulo de discussões, a Universidade Federal do Maranhão 

no exercício de sua autonomia didático-científica, prevista no Art. 207 da 

Constituição da República Federativa do Brasil (1988), considerou-se 

adequado reformular o aludido curso e criar esta proposta. O presente Projeto 

Político-Pedagógico se constitui numa formação interdisciplinar, fortalecendo o 

perfil do(a) profissional que cursou a Licenciatura Interdisciplinar em Estudos 

Africanos e Afro-Brasileiros. 

É importante salientar que algumas universidades brasileiras já possuem 

cursos de pós-graduação na temática. Como exemplo, podemos citar o 

Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos 

da Universidade Federal da Bahia (PÓS-AFRO). Outro exemplo de ação na 

área é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

(UNILAB), que possui cursos em duas Unidades da Federação: Ceará e Bahia. 

Criada em 2010 e instalada em 2011 é uma autarquia vinculada ao Ministério 

da Educação do Brasil. Sua sede fica na cidade de Redenção (Ceará). Tem 

como missão específica formar recursos humanos para contribuir com a 

integração entre o Brasil e os países membros da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP), em especial, os países africanos.  

 Em âmbito internacional, podemos citar a Licenciatura em Estudos 

Africanos da Universidade de Lisboa, que realiza um trabalho com repercussão 

no exterior, contando com a presença de estudantes portugueses(as), 

brasileiros(as) e de diversos países africanos. Este curso propõe-se a oferecer 

uma formação científica pluridisciplinar de base, no âmbito das Ciências 

Sociais e Humanas, para a graduação de quadros e especialistas em assuntos 

relacionados com a África7.          

Portanto, o desenvolvimento da Licenciatura Interdisciplinar em Estudos 

Africanos e Afro-Brasileiros na UFMA objetiva inseri-la na discussão sobre a 

                                                           
7
Para maiores informações sobre a Licenciatura em Estudos Africanos, consultar 

www.letras.ulisboa.pt.  

http://www.letras.ulisboa.pt/
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temática em âmbito nacional e internacional. Esta iniciativa pioneira justifica-se 

que seja realizada no Estado do Maranhão, especificamente na Cidade de São 

Luís, pois: 

 

 O Maranhão e o Pará são os estados com o maior percentual de 

população negra no Brasil: 79,7% (IBGE, 2016);  

 O Estado possui um grande número de quilombos. O Projeto Vida 

de Negro (PVC) desenvolvido pelo Centro de Cultura Negra do 

Maranhão (CCN-MA) em parceria com a Sociedade Maranhense 

de Direitos Humanos mapeou, entre abril de 1988 e novembro de 

2007, 527 terras de preto ou comunidades negras rurais 

quilombolas no Maranhão e nestas áreas foram identificadas 263 

comunidades. No período de 20 de maio de 1992 a 28 de 

novembro de 2006, 27 comunidades quilombolas foram tituladas e 

71 encontravam-se em processo de titulação (CENTRO DE 

CULTURA NEGRA DO MARANHÃO, 2008); 

 São Luís possui o Bairro Fé em Deus que, segundo 

pesquisadores da Secretaria de Desenvolvimento Social do 

Maranhão – SEDES, é o maior quilombo urbano do Brasil, além de 

a cidade possuir um significativo contingente de remanescentes de 

quilombos, em especial da Baixada Maranhense; 

 São Luís se destaca nacionalmente pela luta e resistência contra 

o racismo e pela igualdade étnico-racial, uma vez que conta com 

entidades como, por exemplo, o Centro de Cultura Negra (CCN). O 

CCN foi fundado em 1979 e realiza diversas ações artístico-

culturais como um mecanismo de reconhecimento e de valorização 

da História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Além deste Centro, 

estão presentes neste município diversas associações religiosas, 

culturais e políticas afro-brasileiras: o Bumba-Meu-Boi em seus 

diversos sotaques8,o tambor de mina, o tambor de crioula, 

                                                           
8
De acordo com a Pesquisa ―Ritmos da identidade afro-maranhense‖ organizada por Silva e 

Ferreira (2008, p.6), no Maranhão, os sotaques do Bumba-Meu-Boi são definidos “pelos 
instrumentos, pela indumentária e pela dança de seus integrantes”. Dentre os principais, são 
citados: o Sotaque de Matraca, o Sotaque de Zabumba, Sotaque de Pindaré ou Baixada, o 
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movimentos de Hip-Hop, blocos afro, dentre outros que destacam a 

ancestralidade africana.    

 Nas ações da própria UFMA também há o destaque das lutas e 

proposições para inserção da História e Cultura Africana e Afro-Brasileira e de 

ações inovadores em suas atividades de ensino, de pesquisa e de extensão: 

 

 A atuação do NEAB-UFMA desde 1985 vêm contribuindo com: a) a 

problematização das desigualdades étnico-raciais nas diferentes 

áreas de conhecimento; b) a formação inicial e continuada de 

docentes; c) elaboração e divulgação de materiais didáticos sobre a 

questão e d) realização e disponibilização de pesquisas sobre a 

História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. A importante atuação 

deste Núcleo há mais de 30 anos pode ser evidenciada, por 

exemplo, na realização do III Congresso Brasileiro de 

Pesquisadores(as) Negros(as) (COPENE)9 em 2004 e do evento 

internacional Encontro Comemorativo dos 30 anos do NEAB/UFMA 

/ IV Encontro Nacional do CONNEABS / II Jornada Internacional de 

Ciências Sociais ―Diálogos Diaspóricos: Diversidade e Identidade‖.  

 O Bacharelado em História da UFMA, em 1992, foi um dos 

primeiros cursos no país a ter a disciplina obrigatória História da 

África; 

 Reivindicação histórica do NEAB-UFMA, a política de cotas para 

a população negra e população indígena, estudantes oriundos de 

escolas públicas e pessoas com deficiência foi implementada em 

2007 na UFMA; 

 Programas internacionais de cooperação que atendem 

estudantes africanos como o Programa de Estudantes Convênio de 

                                                                                                                                                                          
Sotaque de Orquestra e o Sotaque Costa de Mão. O estudo ressalta que o Boi de Zabumba 
caracteriza-se como importante manifestação da cultura afro-maranhense. Em 2008, foram 
catalogados 15 grupos deste sotaque na Cidade de São Luís, em sua maioria, compostos pela 
população negra.   
9
O primeiro COPENE foi realizado em 2000 na cidade de Recife; o segundo ocorreu em São 

Carlos (2002); o terceiro Congresso aconteceu em 2004 em São Luís. O quarto COPENE 
ocorreu em Salvador (2006). O quinto Congresso ocorreu em Goiânia (2008). O sexto 
COPENE ocorreu em 2010 no Rio de Janeiro. O sétimo COPENE foi realizado em Florianópolis 
em 2012. O oitavo Congresso ocorreu em 2014 em Belém. O nono COPENE aconteceu em 
Dourados (2017). 
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Graduação (PEC-G) e o Programa de Estudantes-Convênio de Pós-

Graduação (PEC-PG);  

 A criação de Licenciaturas Interdisciplinares em Ciências 

Humanas e Naturais nos Campi do Continente (Pinheiro, Codó, 

Bacabal, São Bernardo, Grajaú e Imperatriz), para contribuir com a 

formação dos(as) professores(as) no Estado; 

 A criação da Licenciatura em Educação do Campo no Campus de 

Bacabal; 

 A presença da temática das relações étnico-raciais na sociedade 

brasileira em grupos e linhas de pesquisa dos programas de pós-

graduação, a saber: Produção Social da Diferença: minorias 

nacionais, questões étnicas, raciais e de gênero e religião e cultura 

popular (Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais); 

Expressões e Processos Socioculturais e Gênero, Memória e 

Identidade (Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade); 

Cultura e Identidades e Cultura e Colonialismo: África, Brasil e o 

Maranhão no Mundo Atlântico, Sécs. XVIII — XXI (Programa de 

Pós-Graduação em História); Instituições Escolares, Saberes e 

Práticas Educativas, Cultura Científica e Produção de 

Conhecimentos Educacionais e Educação, Mulheres e Relações de 

Gênero (Programa de Pós-Graduação em Educação) e Grupo de 

Pesquisa e Extensão sobre Relações de Gênero Étnicos, Raciais, 

Mulheres e Feminismo (Programa de Pós-graduação em Políticas 

Públicas). 

Consideramos que a existência da disciplina História da África na 

estrutura curricular, tirante a importância já destacada, não é o suficiente para 

alterar visões ainda estereotipadas sobre o continente, bem como, de forma 

isolada, não consegue eliminar atitudes preconceituosas presentes na 

universidade. Ou seja, há a necessidade de ações mais incisivas para que o 

tema adquira a relevância exigida no arcabouço legal brasileiro. 

Esta proposta de Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos e 

Afro-Brasileiro visa justamente propiciar espaços de formação mais amplos 

para a questão, o que beneficia não somente os(as) estudantes egressos(as) 
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deste curso, mas toda a comunidade universitária, por meio da realização de 

eventos, cursos e oficinas. Mesmo que o principal objetivo desta Licenciatura é 

o de propiciar uma formação de qualidade social aos(às) seus(uas) 

próprios(as) estudantes, há também a abertura de espaços educativos voltados 

aos(às) estudantes de outros cursos da UFMA, aos movimentos sociais e 

aos(às) professores(as) da educação básica. Ademais, é notória a necessidade 

de espaços formativos aos(às) profissionais da educação básica da rede 

estadual do Maranhão e da rede municipal de São Luís no que tange à 

temática. Esta Licenciatura, por conseguinte, contribui para o fortalecimento 

desta formação a esses(as) profissionais. 

 A consolidação da Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos e 

Afro-Brasileiros possibilitará, outrossim, a construção de um clima intelectual de 

debate e reflexão, ampliando a vocação da UFMA como um centro de 

produção acadêmica e de encontros com abrangência nacional e internacional, 

uma vez que esta Licenciatura terá como um dos pressupostos o 

desenvolvimento regional e o intercâmbio cultural, científico e educacional com 

outras universidades brasileiras e estrangeiras.  

 As diretrizes curriculares nacionais do ensino fundamental e do ensino 

médio10 também apontam para a proeminência do trabalho interdisciplinar ao 

estabelecer os componentes curriculares nas seguintes áreas do 

conhecimento: Ciências Humanas, Ciências Naturais, Linguagens e 

Matemática.  

 Ao desenvolver este curso, a UFMA estará não apenas se coadunando 

com o que indicam os preceitos legais, mas também cooperando para a 

melhoria dos indicadores educacionais, sociais e étnico-raciais da Cidade de 

São Luís e do Estado do Maranhão, particularmente ao propor uma formação 

de boa qualidade social aos(às) futuros(as) docentes que serão egressos(as) 

da Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros.  

  É importante reiterar que com a proposta do curso não se pretende 

mudar um foco etnocêntrico de raiz européia por um africano, mas possibilitar a 

integração da diversidade étnico-racial do Brasil na formação inicial dos(as) 

                                                           
10

Vide Resolução CNE/CBE nº4/2010, Resolução CNE/CBE nº7/2010 e Resolução 
CNE/CBE nº2/2012. 
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professores(as). Desta forma, pretendemos que esta Licenciatura propicie 

efetivamente o embasamento conceitual sobre a História e Cultura Africana e 

Afro-Brasileira nas diferentes áreas de conhecimento para possibilitar o 

desenvolvimento de novas práticas curriculares, pois, como destacam Gomes e 

Jesus (2013, p. 31), ―Os conhecimentos dos próprios docentes sobre as 

relações étnico-raciais e sobre História da África ainda são superficiais, cheios 

de estereótipos e por vezes confusos [...]”. 

 

4. BASES LEGAIS 

 

 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;  

 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional;  

 Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de 

Educação - PNE e dá outras providências;  

 Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior - SINAES e dá outras providências;  

 Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão 

da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência);  

 Resolução CONAES nº 1, de 17 de junho de 2010, que normatiza o 

Núcleo Docente Estruturante e dá outras providências;  

 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 

(2004); 

 Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana (2009); 

 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola 

(2012); 

 Lei Municipal nº 3.505, de 07 de maio de 1996, que determina a inclusão 

no currículo das escolas de ensino fundamental da Rede Municipal de 

São Luís de conteúdos relativos ao estudo da população negra na 

formação da sociedade brasileira; 
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 Resolução nº 02, de 1º de julho de 2015, que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos 

de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e 

cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. Dentre 

os princípios da Formação de Profissionais do Magistério da Educação 

Básica, determina que: II - a formação dos profissionais do magistério 

(formadores e estudantes) como compromisso com projeto social, 

político e ético que contribua para a consolidação de uma nação 

soberana, democrática, justa, inclusiva e que promova a emancipação 

dos indivíduos e grupos sociais, atenta ao reconhecimento e à 

valorização da diversidade e, portanto, contrária a toda forma de 

discriminação; e VII - um projeto formativo nas instituições de educação 

sob uma sólida base teórica e interdisciplinar que reflita a especificidade 

da formação docente, assegurando organicidade ao trabalho das 

diferentes unidades que concorrem para essa formação; 

 Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº 

10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) e o Artigo 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 

2000. O Decreto supracitado determina que Libras seja disciplina 

curricular obrigatória dos cursos de formação de professores(as)11;  

 Resolução CNE/CP 01/2012, de 30 de maio de 2012, que estabelece 

Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos12;  

 Resolução CNE/CP 02/2012, de 15 de junho de 2012, que estabelece as 

Diretrizes Curriculares para a Educação Ambiental13;  

 Diretrizes Curriculares Nacionais específicas dos cursos de graduação 

que compõem a área das Ciências Humanas: 

                                                           
11 Em atendimento ao Decreto Nº 5.626/2005, à Resolução CONSEPE Nº 803/2010 e à 

Resolução CONSEPE Nº 1.111/2014, o curso possui em sua estrutura curricular a disciplina 
obrigatória Libras, com a carga horária de 60 horas. 
12

 Conforme a determinação da Resolução CNE/CP 01/2012, de 30 de maio de 2012, que 
estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, a Licenciatura em 
Estudos Africanos e Afro-Brasileiros possui a disciplina obrigatória Educação em Direitos 
Humanos, com a carga horária de 60 horas.   
13

 Em atendimento à Resolução CNE/CP 02/2012, de 15 de junho de 2012, que estabelece as 
Diretrizes Curriculares para a Educação Ambiental, a Licenciatura em Estudos Africanos e Afro-
Brasileiros possui em sua estrutura curricular a disciplinar optativa Educação Ambiental, com a 
carga horária de 60 horas. 
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História: Parecer CNE/CES nº 492/2001, Parecer CNE/CES nº 1363/2001 e 

Resolução CNE/CES nº 13/2002; 

Geografia: Parecer CNE/CES nº 492/2001, Parecer CNE/CES nº 1363/2001 

e Resolução CNE/CES nº 14/2002; 

Filosofia: Parecer CNE/CES nº 492/2001, Parecer CNE/CES nº 1363/2001 

e Resolução CNE/CES nº 12/2002; 

Sociologia: Parecer CNE/CES nº 492/2001, Parecer CNE/CES nº 

1363/2001 e Resolução CNE/CES nº 17/2002. 

 Resolução nº 1.175 - CONSEPE, de 21 de julho de 2014, que aprova as 

Normas Regulamentadoras dos Cursos de Graduação da Universidade 

Federal do Maranhão;  

 Resolução nº 856 - CONSEPE, de 30 de agosto de 2011, que institui o 

Núcleo Docente Estruturante no âmbito da gestão acadêmica dos cursos de 

graduação - bacharelado e licenciatura - da Universidade Federal do 

Maranhão e dá outras providências;  

 Resolução nº 803 - CONSEPE, de 23 de novembro de 2010, que aprova 

a inclusão da disciplina Libras nos currículos dos Cursos de Graduação da 

Universidade Federal do Maranhão;  

 Resolução nº 1.111 - CONSEPE, de 31 de março de 2014, que altera o 

parágrafo único do art. 1º da Resolução nº 803 - CONSEPE, de 23.11.2010 

que aprova a inclusão da disciplina Libras nos currículos dos Cursos de 

Graduação desta Universidade;  

 Resolução nº 1.191 - CONSEPE, de 03 de outubro de 2014, que altera a 

Resolução nº 684- CONSEPE, de 7 de maio de 2009, e dá nova redação ao 

Regulamento de Estágio dos Cursos de Graduação da UFMA, na forma dos 

seus anexos; 

 Resolução nº 1674- CONSEPE, de 20 de dezembro de 2017, que altera a 

Resolução Nº 1.191- CONSEPE- 2014, que trata do Regulamento de 

Estágio dos Cursos de Graduação, dando nova redação ao §4º do art. 4º, ao 

inciso V do art. 21; §§ 1º, 2º e 3º do art. 32 e insere os §§1º e 2º ao art. 5º;  

 Portaria Normativa nº 23, de 21 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o 

fluxo dos processos de credenciamento e recredenciamento de instituições 
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de educação superior e de autorização, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento de cursos superiores, bem como seus aditamentos. 

 

5. PERFIL DO(A) EGRESSO(A)  

 

A Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros 

realizará a formação inicial de profissionais para a docência na área das 

Ciências Humanas e para atuação nas secretarias estaduais e municipais de 

educação para a implementação da Lei nº 10.639/2003.  

 

5.1 Competências e Habilidades 

 

Para que possa efetivamente subsidiar o Ensino da História e Cultura 

Africana e Afro-Brasileira, a instituição formará o(a) egresso(a) para:  

 

A) Referentes à formação docente para atuar na Educação Básica 

 

 Compreender a instituição escolar como historicamente situada, 

relacionada ao contexto social, político, econômico e cultural da 

sociedade em que está inserido;  

 Entender a seletividade dos currículos e a perspectiva eurocêntrica que 

os vem embasando; 

 Dialogar com as diferentes áreas do conhecimento, visando à 

interdisciplinaridade;  

 Identificar e analisar as diferentes concepções político-pedagógicas que 

alicerçam os currículos escolares; 

 Identificar fontes diversas para a docência e para a pesquisa;  

 Desenvolver habilidades para a elaboração de projetos de pesquisa 

interdisciplinares na área das Ciências Humanas; 

 Realizar uma prática educativa interdisciplinar; 

 Reconhecer e valorizar a diversidade étnico-racial, de gênero, de 

orientação sexual, religiosa e geracional dos(as) estudantes;  
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 Utilizar os recursos das Tecnologias de Informação e da Comunicação 

(TICs) para favorecer a aprendizagem dos(as) estudantes; 

 Utilizar os conhecimentos sobre a organização, a gestão e o 

financiamento da educação para o desenvolvimento de uma prática 

educativa de boa qualidade social;  

 Empregar diferentes formas para averiguar a aprendizagem dos(as) 

estudantes. 

 

B) Referentes à Formação Interdisciplinar  

 

 Compreender as particularidades e a complexidade das relações étnico-

raciais no Brasil, marcadas pelo mito da democracia racial e da ideologia 

de branqueamento; 

 Entender como as desigualdades entre a população negra e população 

branca foram construídas historicamente;  

 Conhecer as diferentes formas de luta e de resistência negras contra a 

desigualdade étnico-racial; 

  Desconstruir estereótipos e práticas preconceituosas e discriminatórias 

em relação à população negra;  

 Refletir sobre a representação da população negra nos materiais 

didáticos para assegurar uma educação para a igualdade étnico-racial; 

 Compreender e reconhecer o processo histórico de construção do 

conhecimento de diferentes grupos sociais; 

 Identificar e analisar as diversas linhas de pesquisa e estudo presentes 

no pensamento sociológico; 

 Analisar a evolução do pensamento geográfico; 

 Analisar a produção literária realizada por autores(as) negros(as) 

brasileiros(as) e por escritores(as) africanos(as), especialmente os(as) 

de expressão portuguesa; 

 Reconhecer as questões relativas ao sentido e à significação da própria 

existência e das produções culturais; 

 Compreender e reconhecer as diversas formas de pensamento filosófico 

produzidas pela humanidade; 
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 Desenvolver uma análise crítica dos diferentes contextos sociais; 

 Apreender a importância do patrimônio histórico; 

 Reconhecer aspectos econômicos, políticos, sociais, culturais, étnicos e 

raciais relacionadas às mudanças dos diversos povos mundiais;  

 Compreender a linguagem enquanto interação social que expressa o 

posicionamento político e ideológico dos sujeitos capaz de transmitir 

conceitos com vistas à manutenção ou à superação do racismo e das 

desigualdades étnico-raciais. 

 

6. REGIME ACADÊMICO 

 

O Curso de Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-

Brasileiros ofertará 40 (quarenta) vagas para ingresso anual de estudantes por 

meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU).  

O regime acadêmico será semestral para oferta de componentes 

curriculares com aulas presenciais, no turno noturno, conforme o calendário 

acadêmico da UFMA. O tempo mínimo para a integralização do curso é de 8 

(oito) semestres letivos e o máximo 12 (doze) semestres letivos. 

 

7. INTERAÇÃO COM A EDUCAÇÃO BÁSICA 

Um dos grandes temas da educação e formação docente é sem dúvida 

a relação entre o ensino superior e a educação básica. Muito já se analisou e 

criticou o afastamento entre a Universidade e as escolas, como se para a 

Academia fosse reservado o espaço exclusivo de criação, produção e difusão 

do conhecimento e às escolas restasse à implantação prática das orientações 

e diretrizes oriundas do espaço de produção científica por excelência, que 

seriam as Universidades. 

Nesse modo de pensar, a educação básica, as escolas de ensino 

fundamental e de ensino médio e os/as seus/as professores/as seriam meros 

reprodutores no campo do ensino, não cabendo pesquisa e muito menos 

extensão às comunidades do entorno. À escola e aos/as seus/as profissionais 
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caberia fazer a transposição didática do conhecimento elaborado em centros 

superiores de produção da ciência.  

De outro modo, perceber a necessidade de integração entre a 

Universidade e as redes públicas de ensino da educação básica é fundamental 

para a melhoria e desenvolvimento de uma educação que seja plena e 

substancial, por meio da produção de conhecimento a partir da realidade, de 

pesquisas autônomas e da difusão de formas de saber que perpassam desde 

Universidade até os/as discentes presentes nas escolas públicas.  

Compreendemos a escola pública como uma importante instituição 

responsável pela sociabilidade dos seres humanos onde se forma a construção 

das identidades, a formação de valores éticos e morais e o desenvolvimento de 

profissionais comprometidos com a cidadania e, por essas razões, a integração 

com a educação básica não é apenas projeto, mas prática cotidiana da 

Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros.  

A partir desta perspectiva, as Semanas Interdisciplinares de Estudos 

Africanos e Afro-Brasileiros, as Práticas de Ensino como Componente 

Curricular (PECCs) das disciplinas do curso; os projetos de pesquisa e de 

extensão realizados por docentes em interação com a educação básica e os 

eventos promovidos sempre buscam a participação ativa dos/as profissionais 

da educação básica, pois acreditamos que é dessa maneira que um curso 

superior de formação de professores/as pode desenvolver sua função social e 

institucional que é o desenvolvimento da educação de forma plena e integral.  

No Curso de Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-

Brasileiros consideramos fundamental a ampliação e a consolidação dos 

diálogos entre as universidades brasileiras e as africanas para a produção e a 

socialização de conhecimentos sobre o tema, com o desenvolvimento de 

pesquisas conjuntas que ofereçam novos fundamentos epistemológicos. Dessa 

forma, o curso estabeleceu um Termo de Cooperação Técnico-Científica com a 

Secretaria de Estado da Educação do Maranhão (SEDUC-MA), que objetiva 

viabilizar Trabalho de Campo em Cabo Verde de 61 integrantes dos Estudos 

Africanos e Afro-Brasileiros e propiciar a formação de 500 professores/as do 

Estado do Maranhão. 
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A Licenciatura em Estudos Africanos e Afro-brasileiros está 

desenvolvendo o subprojeto PIBID com o título: Ciências humanas, 

interdisciplinaridade e estudos africanos e afro-brasileiros no enfrentamento ao 

perigo de uma história única, que conta com 10 estudantes bolsistas. A 

proposta se insere em um referencial interdisciplinar e aponta para o desafio da 

formação docente e da produção do conhecimento que abandone o elitismo 

intelectual e se relacione com vários ambientes de pesquisa, produção e 

difusão do conhecimento. Dessa forma, há a crítica a descontextualização e a 

descorporização do conhecimento, muito presente nos centros de ensino 

superior que reforçam o sentindo da universidade como produtora do saber e 

as escolas como os espaços de reprodução desse saber, fazendo uma 

distinção entre o campo da teoria e o lugar da prática, entre o trabalho 

intelectual e o trabalho manual. Portanto, para a Licenciatura Interdisciplinar em 

Estudos Africanos e Afro-Brasileiros a proposta PIBID e a integração com a 

rede pública de ensino se apresentam como condição sinequa non para 

efetivar a inclusão da História e Cultura Africana e Afro-Brasileira na formação 

dos docentes, sendo realizada por meio da articulação com os sistemas de 

ensino da educação básica, centros de pesquisa, Núcleos de Estudos Afro-

Brasileiros (NEABS) seguindo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana (2004). 

O Subprojeto PIBID, para o nosso curso, é uma referência fundamental 

na articulação e integração com a educação básica, pois pretende construir 

valores, condutas, modos de relacionamento, produção do conhecimento, 

avaliação dos conteúdos curriculares e desenvolvimento de práticas 

pedagógicas inovadoras que possibilitem os estudos obtidos na academia 

terem ressonância e efeito significativo na educação básica, pois do contrário, 

serão conteúdos e métodos estranhos ao cotidiano das escolas públicas de 

ensino e, portanto, rejeitadas de inúmeras maneiras.  

Assim sendo, o subprojeto PIBID, mas também todas as ações e 

projetos da Licenciatura em Estudos Africanos e Afro-brasileiros pretendem 

compreender a instituição escolar como historicamente situada, relacionada ao 

contexto social, político, econômico e cultural da sociedade em que está 
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inserido; dialogar com as diferentes áreas do conhecimento visando à 

interdisciplinaridade; analisar as diferentes concepções político-pedagógicas 

que alicerçam os currículos escolares; identificar fontes diversas para a 

docência e para a pesquisa; desenvolver habilidades para a elaboração de 

projetos de pesquisa interdisciplinares na área das Ciências Humanas e 

realizar uma prática educativa interdisciplinar, reconhecendo e valorizando a 

diversidade étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, religiosa e 

geracional dos/as estudantes. Para tanto, utiliza os recursos das Tecnologias 

de Informação e da Comunicação (TICs) para favorecer a aprendizagem 

dos/as estudantes; empregar diferentes formas para averiguar a aprendizagem 

dos/as estudantes e refletir sobre a representação da população negra nos 

materiais didáticos das diferentes disciplinas da área das Ciências Humanas 

para assegurar uma educação para a igualdade étnico-racial.  

Outra atividade importante para a consolidação da articulação com a 

educação básica é o Programa de Residência Pedagógica, que é uma ação da 

Política Nacional de Formação de Professores e, nesse sentido, traz para a 

Licenciatura Interdisciplinar de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros uma 

experiência  significativa, que proporcionará  aos/às discentes inseridos/as no 

projeto um aperfeiçoamento da formação inicial  em interação  com a realidade 

do processo de ensino-aprendizagem da educação básica. 

Dessa forma permitirá aos/às 28 discentes integrados ao projeto (24 

bolsistas e 4 voluntários/as) contribuírem na construção de uma sociedade 

justa, democrática e inclusiva, assim como para valorização da diversidade de 

saberes e vivências culturais  apropriando-se do conhecimentos e experiências 

que lhes possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho, 

fazendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, 

com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.   

Como seu principal objetivo é ―induzir o aperfeiçoamento do estágio 

curricular supervisionado nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do 

licenciando na escola de educação básica, a partir da segunda metade de seu 

curso‖ o Programa está perfeitamente alinhado com a proposta de nosso 

estágio que se concretiza como um momento em que a prática docente na 

escola que enriquece a teoria dos/as discentes em formação. Nesse sentido, a 
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proposta do Programa Residência Pedagógica busca redimensionar a práxis 

do estágio curricular. As vivências desse plano de residência pedagógica 

nortearão as práticas docente ampliando o universo profissional dos/as 

discentes, que em contato  com a realidade e diversidade educacional, que 

muitas vezes se apresenta de forma tradicional  e excludente conduza a 

reflexão sobre o quanto essa realidade  necessita de intervenções positivas e 

quão é importante a responsabilidade social que temos com a educação básica 

principalmente nas redes públicas de ensino e em especial na contribuição que 

a formação inicial dos discentes da Licenciatura Interdisciplinar em Estudos 

Africanos e Afro- brasileiros podem dar para a efetivação de uma educação 

que contemple a diversidade brasileira. 

Pelas ações desenvolvidas em parceria com as instituições da educação 

básica, almejamos novas e profícuas relações entre a universidade e a rede 

pública de ensino, possibilitando a ampliação de espaços de intercâmbio 

dinâmicos e experiências político-pedagógicas mais inovadoras e 

horizontalizadas. Queremos provocar o entrelaçamento entre saberes e 

pessoas, suscitando o diálogo e revisando relações com o conhecimento para 

possibilitar a ampliação dos saberes e fazeres pedagógicos para a produção e 

apreensão de um conhecimento que seja verdadeiramente mais diversificado e 

amplo possível.  

 

8. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

8.1 Núcleo de Formação Básica 

 

O Núcleo de Formação Básica é integrado pelos componentes 

obrigatórios da estrutura curricular que devem ser cursados para o(a) 

estudante realizar a integralização curricular. Este núcleo é constituído pelos 

conteúdos das áreas do conhecimento que compõem esta licenciatura 

interdisciplinar e objetivam subsidiar o(a) licenciado(a)  para a atuação 

qualificada na área das Ciências Humanas. A carga horária total deste núcleo é 

1335 horas.  
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8.2 Núcleo de Formação Livre 

 

O Núcleo de Formação Livre é constituído pelas 4 (quatro) disciplinas 

optativas da estrutura curricular da Licenciatura Interdisciplinar em Estudos 

Africanos e Afro-Brasileiro que são escolhidos pelos(as) estudantes e que 

devem ser cursados para a integralização curricular. Para que a integralização 

curricular ocorra em 8 (oito) semestres, as 4 (quatro) disciplinas optativas serão 

oferecidas no período vespertino. Esses componentes curriculares também 

serão oferecidas no período noturno para os(as) estudantes que optarem por 

cursá-las neste período. A carga horária total do Núcleo de Formação Livre é 

de 240 horas. 

 

8.3 Núcleo de Formação Pedagógica 

 

O Núcleo de Formação Pedagógica agrega as disciplinas pedagógicas 

obrigatórias da estrutura curricular e que devem ser cumpridas pelo(a) 

estudante para a integralização curricular. A carga horária deste núcleo é de 

660 horas 

 

8.4 Prática de Ensino como Componente Curricular (PECC) 

 

A Prática de Ensino como Componente Curricular (PECC) tem como 

objetivo possibilitar a articulação reflexiva entre a teoria e a prática, com a 

intencionalidade de contemplar a observação da realidade escolar e a análise 

acerca de metodologias de ensino eficazes para a prática docente.  

A PECC tem uma carga horária de 405 horas e estará presente ao longo 

do curso nas disciplinas pedagógicas e nas disciplinas de cada área do 

conhecimento do curso. Busca-se analisar a realidade escolar em suas 

diferentes dimensões, tais como: o currículo, Projeto Político-Pedagógico, o 

planejamento escolar (individual e coletivo), a didática relacionada ao 

desenvolvimento de conteúdos/temas pelos (as) docentes da educação básica, 

a observação da interação entre a escola e a comunidade, a relação professor 

(a)/estudante e o processo de avaliação.  
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 A PECC será desenvolvida sob a orientação dos (as) professores (as) 

da licenciatura com base em uma abordagem interdisciplinar. O resultado de 

cada PECC será alcançado por meio de um trabalho realizado pelos (as) 

estudantes. 

        

8.5. Trabalho de Conclusão de Curso 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é obrigatório no Curso de 

Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros e a sua 

realização e aprovação são necessárias para a integralização curricular. O 

curso possui Normas do Trabalho de Conclusão de Curso complementares à 

Resolução nº 1.175-CONSEPE, de 21 de julho de 2014, que aprova as Normas 

Regulamentadoras dos Cursos de Graduação da Universidade Federal do 

Maranhão, e dá outras providências. O TCC possui carga horária de 60 horas.  

O Trabalho de Conclusão de Curso é uma atividade curricular obrigatória 

e fundamental para o processo de formação inicial dos (as) professores (as). 

Este trabalho de pesquisa busca articular as diferentes áreas de conhecimento 

que integram a Licenciatura em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros com a 

realidade curricular da educação básica. É realizado pelo (a) estudante com a 

orientação de um(a) docente.  

O TCC pode possibilitar o desenvolvimento de atividades acadêmicas 

interdisciplinares, que colaborem para reverter a tendência à 

compartimentalização de conhecimento. Por intermédio de uma formação 

acadêmica orientada pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa 

e extensão é possível suscitar uma nova relação teoria/prática e 

universidade/sociedade para que possa subsidiar uma ação pedagógica que 

contemple a diversidade brasileira.  

 

8.6. Atividades Complementares 

 

As Atividades Complementares previstas no Projeto Político-Pedagógico 

(PPP) do Curso de Licenciatura em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros estão 

regulamentas nas Normas Complementares para Integralização de Carga 
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Horária das Atividades Complementares do Curso de Licenciatura em Estudos 

Africanos e Afro-Brasileiros, que trata dos Critérios para Integralização de 

Carga Horária das Atividades Complementares do referido curso. 

As Atividades Complementares são um componente obrigatório que 

contribuem para a flexibilização curricular e devem ser desenvolvidas pelos/as 

estudantes em participações comprovadas em atividades de ensino, de 

pesquisa e de extensão, de naturezas acadêmico, científico e culturais no 

âmbito das áreas correlatas ao Curso. A comprovação dessas atividades deve 

ser realizada por meio da apresentação de cópias acompanhadas dos originais 

de certificados, diplomas, declarações e demais documentos comprobatórios, 

expedidos por instituições de caráter educativo, científico ou cultural, idôneas 

perante os órgãos oficiais e a legislação vigente. Toda a documentação deve 

ser entregue na secretaria do curso acompanhada do requerimento 

devidamente preenchido de Integralização de Carga Horária das Atividades 

Complementares. O/a estudante deverá integralizar 200 horas de Atividades 

Complementares, que podem ser cumpridas a partir do primeiro semestre do 

Curso e é um dos requisitos para a conclusão da graduação.  

 A carga horária de participação nas atividades dessa categoria deverá 

estar expressa no certificado ou declaração. O/a estudante deverá solicitar a 

integralização das Atividades Complementares, somente quando estiver com 

todos os pontos necessários (200) para a aprovação.  

 As modalidades para a Integralização de Carga Horária das Atividades 

Complementares do Curso de Licenciatura Interdisciplinar em Estudos 

Africanos e Afro-Brasileiros são as seguintes: 

1. Atividade de iniciação à docência e à pesquisa 

• Exercício de monitoria; 

• Estágios extracurriculares no âmbito da Universidade ou conveniados com a 

UFMA; 

• Participação em projeto de pesquisa, grupos de estudos e projetos 

institucionais da UFMA; 

• Participação em projeto de pesquisa, grupos de estudos e projetos 

institucionais da UFMA; 

• Participação como bolsista em Programa de Iniciação à Docência; 
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• Publicação ou apresentação de artigos, resenhas, resumos, notas técnicas, 

capítulo de livro de teor acadêmico científico ou cultural, pôsteres em eventos 

científicos, locais, regionais, nacionais ou internacionais; 

• Publicação ou apresentação de artigos, resenhas, resumos, notas técnicas, 

capítulo de livro de teor acadêmico científico ou cultural, pôsteres em eventos 

científicos, locais, regionais, nacionais ou internacionais. 

2. Extensão 

• Participação como bolsista em projetos de extensão cadastrados na PROEX 

ou aprovados em reunião do Colegiado dos Estudos Africanos e Afro-

Brasileiros. 

3. Participação em seminários, conferências palestras, workshop, oficinas, 

minicursos, treinamentos feiras cientificas exposições, cursos de formação 

continuada 

• Participar como ouvinte em: congressos, seminários, conferências palestras, 

workshop, oficinas, minicursos, treinamentos, feiras cientificas, exposições, 

cursos de formação continuada. 

4. Cursos de língua estrangeira 

• Cursos de línguas estrangeiras (durante o período de graduação na 

Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros). 

5. Gestão e Cidadania 

• Participação como representante estudantil nos Colegiados do Curso de 

Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, Assembleias Departamentais e 

Colegiados superiores; 

• Participação, como membro eleito, do Diretório Central dos Estudantes (DCE) 

ou do Centro Acadêmico do Curso de Licenciatura em Estudos Africanos e 

Afro-Brasileiros; 

• Participar de ações que promovam o exercício da cidadania e defesa do meio 

ambiente (atividade de mesário/a, júri popular, participação em alguma 

organização não governamental durante o período do curso de Licenciatura em 

Estudos Africanos e Afro-Brasileiros; 

• Participar de ações/atividades desenvolvidas por entidades do movimento 

negro durante o período do curso de Licenciatura em Estudos Africanos e Afro-

Brasileiros. 
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8.7 Estágio 

O Curso de Licenciatura em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros da 

Universidade Federal do Maranhão tem suas atividades de Estágio 

estabelecidas mediante a Lei Federal nº 11.788, de 25 de Setembro de 2008, 

pela Resolução CONSEPE nº 1191, de 03 de Outubro de 2014, e Resolução 

Nº 1674 de 20 de dezembro de 2017 e pelas Normas Complementares do 

Estágio aprovadas em Colegiado possui carga horária de 400 h. 

 O Estágio é um componente curricular obrigatório que integra o processo 

de ensino-aprendizagem do (a) estudante por meio da articulação das 

diferentes áreas do conhecimento definidos no Projeto Político-Pedagógico do 

Curso. De acordo com o Art. 2º da Resolução nº 1191 – CONSEPE, de 03 de 

outubro de 2014, o estágio é um componente curricular integrante do projeto 

pedagógico dos cursos de graduação e constitui um eixo articulador entre 

teoria e prática que possibilita ao(à) estudante a interação entre a formação 

acadêmica e o mundo do trabalho.  

Trata-se de uma atividade acadêmica específica e supervisionada, 

desenvolvida no ambiente de trabalho. Conforme o Art. 3º da Resolução nº 

1191 – CONSEPE, de 03 de outubro de 2014, são objetivos específicos do 

estágio: 

 

I. Possibilitar ao estudante a ampliação de conhecimentos teóricos e 

práticos em situações reais de trabalho; 

II. Proporcionar ao estudante o desenvolvimento de competências e 

habilidades práticas e os aperfeiçoamentos técnicos, científicos e 

culturais, por meio da contextualização dos conteúdos curriculares e 

do desenvolvimento de atividades relacionadas, de modo específico 

ou conexo, com sua área de formação; 

III. Desenvolver atividades e comportamentos adequados ao 

relacionamento sócio profissional.  
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O estágio pretende possibilitar aos(às) estudantes a interação entre 

universidade e sociedade. Constitui-se como um dos elementos capazes de 

operacionalizar a relação entre teoria e prática ao proporcionar a produção de 

conhecimento resultante do contato com a realidade.  

 O estágio supervisionado será organizado em momentos que 

considerem a observação e a participação na realidade escolar, a elaboração e 

a execução de projetos interdisciplinares e a regência em sala de aula. A 

observação de sala de aula deverá considerar as diferentes áreas da 

licenciatura. O projeto interdisciplinar em sua elaboração e realização deverá 

obrigatoriamente contemplar os conteúdos curriculares para o ensino na área 

das Ciências Humanas. 

A carga horária total de estágio supervisionado obrigatório corresponde 

a 400 horas de atividades desenvolvidas e integralizadas após a conclusão dos 

módulos teóricos e práticos e realizadas, obrigatoriamente, em instituições 

escolares de ensino e deve contemplar as seguintes fases:  

1) Estágio Supervisionado I – 220 horas - Ensino Fundamental (6º ao 

9 ano), dividido em duas etapas: 

A primeira etapa (carga horária de 60h) tem por objetivo: reconhecer a 

legislação, normas, estrutura e funcionamento do Estágio Curricular Obrigatório 

do Curso de Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-

Brasileiros e a preparação para o desenvolvimento das atividades contidas nas 

etapas seguintes. Serão realizadas as atividades de instruções sobre o estágio 

e preparação teórica para regência e regência simulada. Seu público-alvo são 

os/as estudantes do 5º período, de períodos posteriores e dos/as estudantes 

que já cumpriram os créditos das disciplinas que ainda não realizaram 

nenhuma etapa de estágio.  

A segunda etapa (carga horária de 160h) tem como objetivo que o/a 

estudante conhecer a estrutura e o funcionamento de uma escola de ensino 

fundamental, bem como a dinâmica do trabalho de seus/uas docentes; 

desenvolver um projeto interdisciplinar; exercitar a prática docente de 

planejamento e ministração de aula para os quatro últimos anos do ensino 

fundamental por meio de simulação em, no mínimo, duas disciplinas dentre 

História, Filosofia, Geografia e Sociologia. Nela serão desenvolvidas as 



34 

 

atividades de observação e de participação no cotidiano da escola; elaboração 

do plano de atividades de estágio; elaboração e aplicação de projeto 

interdisciplinar; regências simuladas de micro aula; participação e análise de 

regências simuladas de micro aula; e; elaboração de relatório final do Estágio 

Supervisionado I. Seu público-alvo são estudantes do 6º período, de períodos 

posteriores e estudantes que já cumpriram os créditos das disciplinas, que 

concluíram com aprovação na etapa anterior do estágio. 

2) Estágio Supervisionado II – 180 horas - Ensino Médio – 180 horas, 

dividido em duas etapas.  

A primeira etapa (carga horária de 60h) objetiva que o/ estudante 

conheça a estrutura e o funcionamento de uma escola de ensino médio, bem 

como a dinâmica do trabalho de seus/uas docentes; desenvolver um projeto 

interdisciplinar; exercitar a prática docente de planejamento e ministração de 

aula por meio de simulação; regências simuladas de microaulas; participação e 

análise de regências simuladas de microaulas; observação e participação no 

cotidiano da escola; elaboração e aplicação de projeto interdisciplinar e 

elaboração do relatório parcial do Estágio II. Seu público alvo são estudantes 

do 7º período, estudantes de período posterior e estudantes que já cumpriram 

os créditos das disciplinas, que concluíram com aprovação na etapa anterior do 

estágio.  

A segunda etapa do Estágio Supervisionado II (carga horária de 120hs) 

tem objetivo que o/a estudante possa exercitar a prática docente de 

planejamento e ministração de aula para os três anos do ensino médio com 

base no plano de ensino do/a professor/a titular da disciplina de História. Prevê 

a realização das atividades de elaboração do plano de atividades de estágio; 

regências de aula e; elaboração de Relatório Final do Estágio do Ensino Médio 

e tem como público-alvo os/as estudantes do 8º período e estudantes que já 

cumpriram os créditos das disciplinas, que concluíram com aprovação na etapa 

anterior do estágio. 

O Estágio supervisionado do curso de Licenciatura Interdisciplinar 

em Estudos Africanos UFMA é desenvolvido por um grupo de instituições, 

profissionais e acadêmicos/as, que cumprem papéis específicos durante a 
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realização das atividades de cada etapa conforme a Resolução nº. 1191-

CONSEPE, de 03 de outubro de 2014, destacando-se: 

 

a) Instituição Formadora – instituição que os/as estagiários/as estão 

devidamente matriculados e cursando, a Universidade Federal do 

Maranhão. 

b) Coordenadoria de Estágio - vinculada à Coordenadoria Acadêmica do 

Curso e composta dos/as docentes que estejam atuando no estágio – 

que assumem a função de Coordenador/a e Supervisores/as Docentes – 

e por um/a estudante indicado/a pelo Centro Acadêmico. À essa 

Coordenadoria cabe orientar e executar as diretrizes e políticas de 

estágio, de acordo com as demandas acadêmicas e profissionais e 

assessorar o Colegiado de Curso em tudo o que se refere ao estágio de 

graduação 

c) Coordenador/a de Estágio – função vinculada à Coordenação do Curso, 

é exercida por um/a professor/a eleito/a pelo Colegiado do Curso, que 

tem como atribuição coordenar o planejamento, execução e avaliação 

do Estágio, bem como articular com as instâncias superiores da UFMA, 

ligadas à prática de Estágio Supervisionado, e com as Instituições 

Concedentes. 

d) Supervisor/a Docente – membro do Colegiado do Curso, que tem como 

atribuições: supervisionar grupos de formação em estágio obrigatório 

conforme composição indicada pela Coordenadoria de Estágio a partir 

da realização das pré-matrículas dos/as discentes; conhecer os 

objetivos, a estrutura, a programação e o funcionamento das Instituições 

onde se acham inseridos os/as estagiários/as; orientar o/a estudante 

acerca de todas as normas legais, externas e internas, e documentos 

relativos às atividades de formação em estágio, bem como os prazos 

dispostos pelo Calendário Acadêmico quanto ao seu cumprimento; 

orientar e acompanhar o/a estudante na elaboração do Plano de 

Atividades de Estágio para à sua análise e aprovação; promover a 

articulação do/a Supervisor/a Técnico com a sistemática de estágio 

adotada pelo Curso; supervisionar in loco, no mínimo, uma vez ao mês, 
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as atividades desenvolvidas pelo/a estagiário/a; promover reuniões 

periódicas de avaliação com o/a Supervisor/a Técnico, tanto nas 

dependências da Concedente, quanto no Campus; realizar encontros 

quinzenais com seu grupo de formação para acompanhar o 

desenvolvimento das atividades de Estágio, com vista à melhoria do 

desempenho, à superação de dificuldade e/ou redimensionamento ou 

reestruturação das atividades; orientar e acompanhar o/a estudante em 

estágio na elaboração dos relatórios parcial e final para fins de 

avaliação; encaminhar, no final de cada etapa de estágio, à 

Coordenação de Estágio as avaliações dos/as seus/uas estagiários/as, 

bem como a frequência e o relatório final; participar das reuniões 

promovidas pela Coordenação de Estágio. 

e) Instituição Concedente – Instituições educacionais públicas ou privadas 

que atuam na Educação Básica e que estejam regularmente 

conveniadas com a UFMA para cessão de campo de estágio. 

f) Supervisores/as Técnicos/as – Profissional da Instituição Concedente 

indicado/a para assumir as atribuições de acompanhar e orientar, 

sistematicamente, o/a estudante/estagiário(a) no desenvolvimento das 

atividades de estágio na Escola Campo; atribuir conceitos ao/à 

estagiário/a a cada semestre letivo; tomar conhecimento, analisar e 

rubricar a documentação do/a estagiário/a; informar à Coordenação de 

Estágio sobre qualquer fato ocorrido que esteja prejudicando as 

atividades do/a estagiário/a; participar da reunião de avaliação final em 

conjunto com o/a coordenador de estágio, supervisor/a docente e 

estagiários/as sobre questões pertinentes à prática profissional e ao 

processo de supervisão. 

g) Estagiário/a – Estudante regularmente matriculado e frequentando o 

Curso de Licenciatura  Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-

Brasileiros, que tem o dever de: cumprir, com empenho e interesse, toda 

a programação estabelecida no Plano de Atividades incluindo a duração 

total, o horário e o local determinados para as atividades de estágio; 

atender às orientações dos/as profissionais designados/as pela UFMA e 

pela Instituição Concedente; Submeter-se às avaliações que lhe forem 
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propostas, de acordo com o Plano de Atividades, participando em sua 

formulação; apresentar as informações e os relatórios que lhes forem 

solicitados pela UFMA e pela Instituição Concedente; portar-se de modo 

adequado e profissional no desempenho de suas atividades de estágio, 

especialmente, no âmbito da Instituição Concedente. 

 

8.8 Integralização Curricular 

 

Para obter a integralização do currículo, objetivando a conclusão da 

graduação, o(a) discente deverá:  

 

• Cumprir todas as disciplinas obrigatórias, com a carga horária de 2.400 

horas;  

• Cumprir a carga horária mínima de disciplinas do Núcleo de Formação 

Livre, com a carga horária de 240 horas; 

• Atestar o cumprimento de, no mínimo, 200 horas de Atividades 

Complementares de Graduação, conforme as normas específicas das 

licenciaturas; 

•    Cumprir no mínimo 400 horas de estágio curricular; 

•   Apresentar Trabalho de Conclusão de Curso e obter aprovação em defesa 

pública, com a carga horária de 60 horas. 

 

9. ESTRUTURA CURRICULAR 

 

[...] a prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero ofende a  

substantividade do ser humano e nega radicalmente a democratização [...]. 

Paulo Freire  

 

9.1 Resumo da Estrutura Curricular 

Núcleos Estruturantes Carga Horária 

Núcleo de Formação Básica 1335 

Núcleo de Formação Pedagógica 660 

Núcleo Livre 240 
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Prática de Ensino como Componente 
Curricular (PECC) 

405 

Estágio 400 

Atividades Complementares 200 

Trabalho de Conclusão de Curso 60 

Total 3.300 

 
 
9.2 Núcleo de Formação Básica 

 

Componentes 
Curriculares 
Obrigatórios 

Área do 
conhecimento 

Carga 
Horária 
Total 

Carga 
Horária 
Teórica 

PECC Créditos 

Filosofia e 
Diversidade 

Filosofia 60 60 0 4 

Epistemologias do 
Sul 

 

Filosofia 60 45 15 4 

Etnofilosofia e 
Filosofia Africana 

Filosofia 60 45 15 4 

Geografia geral Geografia 60 60 0 4 

Cultura e 
Globalização 

Geografia 60 45 15 4 

Geografia da África I: 
população, cidades 

e geoeconomia 

Geografia 60 45 15 4 

Geografia da África II: 
recursos, 

riscos e conflitos 
socioambientais 

Geografia 60 45 15 4 

Leitura e Produção 
Textual 

Letras 60 60 0 4 

Linguística Afro-
Brasileira 

Letras 60 45 15 4 

Literatura Africana e 
Afro-Brasileira I 

Letras 60 45 15 4 

Literatura Africana e 
Afro-Brasileira II 

Letras 60 45 15 4 

Sociologia Geral Sociologia 60 60 0 4 

Antropologia e 
Cultura 

Sociologia 60 45 15 4 

Sociologia Africana Sociologia 60 45 15 4 

Movimentos Sociais e 
Relações Étnico-

Raciais na América 
Latina 

Sociologia 60 45 15 4 

A Música Negra nas 
Américas no Século  

Sociologia 60 45 15 4 
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XX 

Teoria da História História 60 60 0 4 

História Pré-Colonial 
e Colonial do Brasil e 

do Maranhão 

História 60 45 15 4 

História do Brasil e do 
Maranhão no Império 

História 60 45 15 4 

História do Brasil e do 
Maranhão na 

República 

História 60 45 15 4 

História das Américas História 60 45 15 4 

África I: historiografia, 
sociedades e culturas 

da antiguidade 

História 60 45 15 4 

África II: Estados e 
Sociedades do 

Século VII ao XVI 

História 60 45 15 4 

África III: 
Colonialismo, 

Independência e 
Formação da África 

Contemporânea. 

História 60 45 15 4 

História e Cultura 
Afro-Brasileira e 

Indígena 

História 60 45 15 4 

Oriente Médio, Ásia e 
Oceania: sociedades 

e povos 

História 60 45 15 4 

História da Europa História 60 45 15 4 

Metodologia do 
Ensino de História 

História 60 45 15 4 

Total 1680 1335 345 112 

 
 
9.3 Núcleo de Formação Pedagógica 

 

Componentes 
Curriculares 
Obrigatórios 

Área do 
conhecimento 

Carga 
Horária 

Carga 
Horária 
Teórica 

PECC Créditos 

Currículo Educação  60 45 15 4 

Didática Educação  60 60 0 4 

Fundamentos 
Sociológicos e 
Filosóficos da 

Educação 

Educação 60 45 15 4 

Psicologia da 
Educação 

Educação 60 60 0 4 

Educação das 
Relações Étnico-

Educação 60 45 15 4 
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Raciais I 

Educação das 
Relações Étnico-

Raciais II 

Educação 60 60 0 4 

História da 
Educação 

Educação 60 60 0 4 

Educação, Gênero 
e Sexualidade 

Educação 60 60 0 4 

Política e 
Organização da 

Educação Brasileira 

Educação 60 45 15 4 

Educação Escolar 
Quilombola 

Educação 60 60 0 4 

Educação em 
Direitos Humanos 

Educação 60 60 0 4 

Língua Brasileira de 
Sinais (LIBRAS) 

Educação 60 60 0 4 

Total  720 660 60 48 

 
 
9.4 Núcleo Livre 

 

Componentes Curriculares Carga Horária Créditos 

África e as Ciências Humanas 60 4 

África e suas Linguagens 60 4 

Educação Ambiental 60 4 

Eixo Interdisciplinar Literatura Africana e da 

Diáspora 60 4 

Eixo Interdisciplinar Cinema Africano e da 

Diáspora 60 4 

Eixo Interdisciplinar Grandes Pensadores(as) 

Africanos(as) e da Diáspora 60 4 

Eixo Interdisciplinar Políticas Antirracistas no 

mundo 60 4 

Gestão e Políticas Públicas em Relações Étnico-

Raciais  60 4 

Intervenção Urbana e Identidades 60 4 

Memória, Patrimônio e Identidade 60 4 

Movimentos Sociais e Quilombolas no Brasil 60 4 
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10. SEQUÊNCIA ESPERADA 
 

1º Ano 

1º Período 2º Período 

Componentes 
Curriculares 

Carga 
Horária   

Créditos Componentes 
Curriculares 

Carga 
Horária 

Créditos 

Currículo 60 4 Didática 60 4 

Teoria da História 60 4 África I: Historiografia, 
Sociedades e Culturas 

da Antiguidade 

60 4 

Filosofia e Diversidade 60 4 Política e Organização 
da Educação Brasileira 

60 4 

Leitura e Produção 
Textual 

60 4 Literatura Africana e 
Afro-Brasileira I 

60 4 

Psicologia da Educação 60 4 Sociologia Geral 60 4 

 Disciplina Optativa 60 4 

Subtotal 300  20 Subtotal 360  24 

 

 
 

2º Ano 

3º Período 4º Período 

Componentes 
Curriculares 

Carga 
Horária   

Créditos Componentes 
Curriculares 

Carga 
Horária 

Créditos 

Fundamentos 
Sociológicos e 

Filosóficos da Educação 

60 4 História da Educação 60 4 

África II: Estados e 
Sociedades do Século 

VII ao XVI 

60 4 Cultura e Globalização 60 4 

Epistemologias do Sul 
 

60 4 Etnofilosofia e Filosofia 
Africana 

60 4 

Geografia Geral 60 4 África III: Colonialismo, 
Independência e 

Formação da África 
Contemporânea 

60 4 

Antropologia e Cultura 60 4 Literatura Africana e 
Afro-Brasileira II 

60 4 

 Disciplina Optativa 60 4 

Religiões de Matriz Africana  60 4 

Território, Ambiente e Conflitos 60 4 

Turismo Étnico 60 4 

Total 840 56 
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Subtotal 300  20 Subtotal 360  24 

 

 
 

3º Ano 

5º Período 6º Período 

Componentes 
Curriculares 

Carga 
Horária   

Créditos Componentes 
Curriculares 

Carga 
Horária 

Créditos 

Sociologia Africana 60 4 Educação das Relações 
Étnico-Raciais I 

60 4 

História Pré-Colonial e 
Colonial do Brasil e do 

Maranhão 

60 4 História e Cultura Afro-
Brasileira e Indígena 

60 4 

Geografia da África I: 
População, Cidades 

e Geoeconomia 

60 4 A Música Negra nas 
Américas no Século  XX 

60 4 

Linguística Afro-
Brasileira 

60 4 Movimentos Sociais e 
Relações Étnico-Raciais 

na América Latina 

60 4 

História da Europa 60 4 História do Brasil e do 
Maranhão no Império 

60 4 

Estágio Supervisionado 
I (Ensino Fundamental)  

60 - Disciplina optativa 60 4 

 Estágio Supervisionado 
I (Ensino Fundamental)  

160 - 

Subtotal 360  20 Subtotal 520  24 

 

 
 
 

4º Ano 
 

7º Período 8º Período 

Componentes 
Curriculares 

Carga 
Horária   

Créditos Componentes 
Curriculares 

Carga 
Horária 

Créditos 

Educação das Relações 
Étnico-Raciais II 

60 4 Educação, Gênero e 
Sexualidade 

60 4 

História das Américas 60 4 Língua Brasileira de 
Sinais (LIBRAS) 

60 4 

História do Brasil e do 
Maranhão na República 

60 4 Geografia da África II: 
Recursos, 

Riscos e Conflitos 
Socioambientais 

60 4 

Educação Escolar 
Quilombola 

60 4 Educação em Direitos 
Humanos 

60 4 

Oriente Médio, Ásia e 
Oceania: sociedades e 

60 4 Metodologia do Ensino 
de História 

60 4 
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povos 

Estágio II (Ensino 
Médio) 

 

60 - Disciplina optativa 60 4 

 Estágio II (Ensino 
Médio) 

 

120 - 

Trabalho de Conclusão 
de Curso 

60  

Atividades 
Complementares 

200 - 

Subtotal 360  20 Subtotal 740  24 

 

 

11. TABELA DE EQUIVALÊNCIA DO CURSO DE ESTUDOS AFRICANOS E 

AFRO-BRASILEIROS 

Projeto Político Pedagógico Antigo Projeto Político Pedagógico Novo 

Filosofia e Diversidade   Filosofia e Diversidade 

Epistemologias do Sul Epistemologias do Sul 
 

Etnofilosofia e Filosofia Africana Etnofilosofia e Filosofia Africana 

As sociedades africanas atuais: aspectos 
sociais, econômicos e políticos 

África III: Colonialismo, Independência e 
Formação da África  Contemporânea 

Geografia geral  Geografia geral 

Cultura e Globalização Cultura e Globalização 

Geografia da África I: população, cidades  
e geoeconomia  

Geografia da África I: população, cidades 
e geoeconomia 

Geografia da África II: recursos e  
riscos ambientais 

Geografia da África II: recursos, 
riscos e conflitos socioambientais 

Teoria e Metodologia da História Teoria da História 

História do Brasil pré-colonial e Brasil Colônia História Pré-Colonial e Colonial do Brasil e do 
Maranhão 

História do Brasil – séc. XIX aos dias atuais História do Brasil e do Maranhão no Império 

História e cultura indígena no Brasil e na 
América Latina 

História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 

América do Sul: História e Sociedades História das Américas 

Oriente Médio, Ásia e Oceania: sociedades e 
povos 

Oriente Médio, Ásia e Oceania: sociedades e 
povos 

África I: sociedades e culturas África I: historiografia, sociedades e culturas 
da antiguidade 

África II: colonialismo e independências África II: Estados e Sociedades do Século VII 

ao XVI 

A Diáspora africana Cultura e Globalização 

Resistência Negra e Indígena no Brasil Movimentos Sociais e Relações Étnico-raciais 
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na América Latina 

História e cultura afro-brasileira I História e cultura afro-brasileira e Indígena 

História e Diversidade (gênero, orientação 

sexual, população do campo, indígena, 

juventude, idosos)  

Educação Gênero e Sexualidade 

História e cultura afro-brasileira II (Não 

consegui identificar no novo PPP) 

História e cultura afro-brasileira e Indígena 

História da Europa: Poder, Guerras e 

Revoluções  

História da Europa 

História do Oriente Médio/Ásia e Oceania Oriente Médio Ásia e Oceania:  Sociedade e 

Povos 

Literatura africana e afro-brasileira  Literatura Africana e Afro-Brasileira I 

Leitura e Produção Textual Leitura e Produção Textual 

Metodologia Científica Leitura e Produção Textual 

Literatura africana de expressão portuguesa Literatura Africana e Afro-Brasileira II 

Sociologia geral  Sociologia Geral 

Antropologia e cultura Antropologia e Cultura 

Sociologia africana Sociologia Africana 

Movimentos sociais e relações étnico-raciais 

na América Latina 

Movimentos Sociais e Relações Étnico-Raciais 

na América Latina 

A Música Negra no Cenário Mundial A Música Negra nas Américas no Século  XX 

Currículo  Currículo 

A Didática e os diferentes sujeitos históricos Didática 

Fundamentos sociológicos e filosóficos da 

Educação  

Fundamentos Sociológicos e Filosóficos da 
Educação 

Psicologia da Educação Psicologia da Educação 

Educação e relações étnico-raciais I  Educação das Relações Étnico-Raciais I 

História da Educação  História da Educação 

Educação e relações étnico-raciais II Educação das Relações Étnico-Raciais II 

Educação para a diversidade Educação, Gênero e Sexualidade 

Política e Organização da Educação brasileira  Política e Organização da Educação Brasileira 
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Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 
 

 

 

12. METODOLOGIA 

 

O Curso de Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-

Brasileiros tem como base uma matriz curricular disciplinar inserida em uma 

perspectiva interdisciplinar. A interdisciplinaridade é a superação da visão 

fragmentada não só das disciplinas, mas também da realidade circundante. As 

disciplinas trazem consigo valores, condutas, crenças, modos de 

relacionamento do sujeito com o conhecimento. Comprometem-se com 

conteúdos que se configuram como indispensáveis para uma formação de 

qualidade. Na aproximação desse compromisso com a interdisciplinaridade, é 

imprescindível o movimento de integração entre as disciplinas ao mesmo 

tempo em que se suscita um procedimento de atualização/revisão de cada uma 

delas. Propõem-se, ainda, novas relações entre as disciplinas, o que possibilita 

a ampliação de espaços de intercâmbio dinâmicos e experiências político-

pedagógicas mais inovadoras. Em suma, entrelaça saberes e pessoas, 

provoca o diálogo, revisa relações com o conhecimento. Nesta perspectiva, 

este curso prevê que em cada ano letivo exista um eixo interdisciplinar: 

 

1º ano: Literatura Africana e da Diáspora; 

2º ano: Cinema Africano e da Diáspora; 

3º ano: Grandes Pensadores/as Africanos/as e da Diáspora; 

4º ano: Políticas Antirracistas no Mundo.  

 

Estes eixos temáticos articuladores servem de orientação à atuação de 

todos/as os/as docentes, que realizam reuniões de planejamento no início de 

cada semestre para elaborarem a relação das obras que serão utilizadas 

obrigatoriamente por todos/as eles/as com base em uma abordagem 

interdisciplinar, além das referências relacionadas nas ementas. Os eixos 

interdisciplinares deverão ser cumpridos obrigatoriamente pelos/as estudantes 

e ocorrerão anualmente de forma sequencial para que na integralização da 
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Licenciatura em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros todos/as os/as discentes 

possam ter a oportunidade de cursá-los. A articulação entre as diferentes áreas 

do conhecimento para o desenvolvimento destes eixos interdisciplinares 

ocorrerá por intermédio da realização de mesas-redondas de discussão, 

eventos, exibição de filmes, saraus, exposições, apresentações artísticas, entre 

outras atividades planejadas coletivamente pelos corpo docente, corpo 

discente e corpo técnico-administrativo do curso. 

Os resultados desse trabalho interdisciplinar foram demonstrados nos 

seguintes eventos realizados pelo curso: 

 

• Encontro Comemorativo dos 30 anos do NEAB/UFMA ―Diálogos Diaspóricos: 

Diversidade e Identidade‖ - 13 a 16 de outubro de 2015; 

• Semana Interdisciplinar dos Estudos Africanos e Afro-Brasileiros - 13 a 17 de 

julho de 2015; 

• II Semana Interdisciplinar dos Estudos Africanos e Afro-Brasileiros ―Literatura 

africana e afro-brasileira‖ – 4 a 8 de abril de 2016; 

• III Semana Interdisciplinar dos Estudos Africanos e Afro-Brasileiros ―Literatura 

africana e afro-brasileira‖ – 15 a 19 de agosto de 2016; 

• IV Semana Interdisciplinar dos Estudos Africanos e Afro-Brasileiros 

―OcupAfro‖ – 6, 7 e 13 de dezembro de 2016; 

• V Semana Interdisciplinar dos Estudos Africanos e Afro-Brasileiros ―África em 

suas múltiplas linguagens‖ – 17 a 21 de julho de 2017; 

• VI Semana Interdisciplinar dos Estudos Africanos e Afro-Brasileiros ―Mulheres 

Negras, Militância e Produção do Conhecimento‖ – 20 a 24 de novembro de 

2017. 

Os/as docentes do curso em suas práticas de ensino, de pesquisa e de 

extensão desenvolverem ações condizentes com o Projeto Político-Pedagógico 

do curso, com o perfil do/a egresso/ e com a articulação das diferentes áreas 

de conhecimento do curso. As aulas são expositivas e/ou dialogadas, com a 

utilização de diferentes gêneros textuais: artigos, jornais, romance, conto, 

poema, fábula, quadrinhos/charges, biografia, memória, reportagens 

literárias/jornalismo literário e letra de música. 
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As atividades do curso tem a intencionalidade de serem desenvolvidas 

em interação com a realidade da educação básica e por meio da articulação 

com pesquisadores/as da área de instituições de ensino superior e do exterior, 

o que pode ser exemplificado pelo Termo de Cooperação Técnico-Cientifica 

com a Secretaria de Estado de Educação do Maranhão (SEDUC-MA), que 

viabilizou a realização de trabalho de campo em Cabo Verde entre 21 de 

novembro e 6 de dezembro de 2018 e possibilitará a formação de 500 

professores(as) do Estado do Maranhão em 2019. 

Durante a estadia em Cabo Verde foi realizado o Colóquio Internacional 

―Políticas Antirracistas no Mundo‖, organizado em parceria com a Universidade 

de Cabo Verde (Uni-CV). Dessa forma, o diálogo entre o Brasil e Cabo Verde 

pode favorecer o alargamento e o adensamento da fundamentação teórica 

necessária para que o que é ensinado sobre a História e Cultura Africana e 

Afro-Brasileira seja construído a partir de bases sólidas da ancestralidade 

africana e a partir de parcerias com educadores/as e pesquisadores/as 

africanos/as.  

Com a articulação de diferentes áreas de conhecimento foi possível 

ampliar, consolidar e socializar as pesquisas e os materiais bibliográficos e 

audiovisuais sobre a História e Cultura Africana, que podem oferecer 

importantes fundamentos para a realização de uma educação intercultural. A 

relevância da realização do Colóquio Internacional Políticas Antirracistas no 

Mundo reside em promover um espaço de discussão e de construção do 

conhecimento acerca da temática e contribuir para refletir e oferecer subsídios 

para a implementação efetiva das Leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08, que 

legislam sobre a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Africanas, 

Afro-Brasileiras e Indígenas no Brasil. 

Desde que os/as estudantes ingressam no curso são estimulados/as a 

participarem de eventos científicos sobre os Estudos Africanos e Afro-

Brasileiros por meio: da participação nas semanas interdisciplinares realizadas 

pela Licenciatura, nos eventos organizados com a participação dos/as 

integrantes do curso como: o Encontro Comemorativo dos 30 anos do 

NEAB/UFMA ―Diálogos Diaspóricos: Diversidade e Identidade‖ - 13 a 16 de 

outubro de 2015 e o I Congresso de Pesquisadores/as Negros/as do Nordeste 
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(COPENOR) ―Presença Negra no Nordeste para além dos tambores: saberes 

culturais e produção de conhecimentos‖ – 24 a 27 de outubro de 2017. Além 

disso, são estimulados a participarem de eventos locais e nacionais. 

  Um espaço que estimula a participação dos/as estudantes para 

realizarem publicações é a Kwanissa – Revista de Estudos Africanos e Afro-

Brasileiros, que foi a criada pela Licenciatura em Estudos Africanos e Afro-

Brasileiros em 27 de março de 2018. Kwanissa significa no idioma Sena de 

Beira (Moçambique) resista, aguente firme. Sua primeira publicação se deu 

com a contribuição de diversos autores/as: professores/as do curso, que 

realizaram reflexões acerca das temáticas que são foco da revista; estudantes 

da licenciatura que enviaram seus artigos a partir de seus estudos nas 

disciplinas, nas atividades de extensão e de pesquisas e das próprias semanas 

interdisciplinares; e pesquisadores/as de outras instituições do Maranhão, de 

outros estados brasileiros e do exterior, contribuindo para a construção do 

diálogo do curso com investigadores/as de outras regiões do globo. Seu 

conselho editorial e científico reúne professores/as de várias instituições do 

Brasil e do Mundo, com nomes importantes e que estão produzindo reflexões 

de referência na área. Isso tem ajudado a revista a ganhar espaço.  

O foco da revista abrange temas diversos dos Estudos Africanos e Afro-

Brasileiros, que perpassam os diversos campos científicos e de saberes, que 

vão da literatura à geografia, da economia a sociologia. A intenção da criação 

da revista foi montar um canal de diálogo interdisciplinar entre 

pesquisadores/as diversas áreas que pesquisam sobre a temática. Pensamos 

que a produção de uma episteme que dá voz aos que foram excluídos ou que 

estão sendo, inevitavelmente, condiz com a revisão de regras do que é e o que 

não é científico. Esse debate é anterior a própria construção da revista, mas ela 

tem a intenção de contribuir nesse sentido. 

O principal modo de utilização das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) no Curso de Licenciatura Interdisciplinar em Estudos 

Africanos e Afro-Brasileiros ocorre pelo uso do Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas (SIGAA). O/a discente pode acessar o material de aula, 

verificar as notas e a sua frequência, acompanhar o programa das aulas. O/a 
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professor/a pode se comunicar com os/as estudantes e disponibilizar o 

conteúdo das aulas. 

 

13. ESTRUTURA DE GESTÃO DO CURSO 

A gestão do curso será de responsabilidade da Universidade Federal do 

Maranhão em conformidade com a legislação que regulamenta o 

funcionamento dos cursos de graduação em licenciatura, sendo exercida pela 

Coordenadoria do curso, que é composta de: 

Colegiado do Curso: composto pelo corpo docente, corpo discente e 

corpo técnico-administrativo. Cabe ao colegiado deliberar em reuniões 

regulares acerca do funcionamento do curso. 

Coordenação Geral: função exercida por um(a) docente da licenciatura, 

sendo o(a) responsável por coordenar o processo de funcionamento do curso. 

Coordenação de Turma: Cada turma terá uma coordenação, formada 

por estudantes, com estrutura e forma de escolha definidas pelos(as) 

mesmos(as). Caberá a essa coordenação contribuir para a gestão da turma e 

integrar o colegiado do curso. 

Núcleo Docente Estruturante (NDE): deve contribuir para a 

consolidação do perfil profissional do(a) egresso(a) do curso, atentar para a 

integração curricular interdisciplinar, sugerir maneiras de incentivar o 

desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão a partir das necessidades 

da graduação, das exigências e possibilidades do mundo do trabalho e 

sintonizadas com as políticas públicas pertinentes às áreas do conhecimento 

envolvidas no curso. Conforme a Portaria CCH nº 013/2018, de 5 de setembro 

de 2018, o NDE é composto pelos/as seguintes docentes: Profa. Dra. Kátia 

Evangelista Regis (Presidenta), Profa. Dra. Cidinalva Silva Câmara Neris, Prof. 

Dr. Marcelo Pagliosa Carvalho, Profa. Dra. Pollyanna Gouveia Mendonça 

Muniz, Prof. Me. Richard Christian Pinto dos Santos e Prof. Dr. Sávio José Dias 

Rodrigues. 

 

14. INFRAESTRUTURA UTILIZADA 
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A Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros 

utiliza as dependências do Centro Pedagógico Paulo Freire para a realização 

das aulas. As salas são climatizadas, bem iluminadas, em bom estado de 

limpeza e de manutenção e comportam até 60 estudantes. 

O espaço destinado ao trabalho do/a Coordenador/a é o gabinete onde 

funciona a Coordenação do Curso, situado no Térreo, Asa Sul,Centro 

Pedagógico Paulo Freire. O espaço possui acessibilidade, é climatizado, bem 

iluminado e tem boas condições de limpeza e de manutenção. A sala da 

coordenação do curso possui: três mesas de trabalho com três computadores, 

duas impressoras, dois notebooks, um telefone, uma mesa de reuniões com 

quatro cadeiras, armários para 1) documento dos/as estudantes; 2) 

documentos dos/as docentes, atas das reuniões do Colegiado e do NDE, 

documentos de parcerias e de projetos; 3) livros e materiais de escritório e d) 

estante com acervo adquirido por meio de recursos de pesquisas dos/as 

docentes e de doações ao curso. Possui um refrigerador e um bebedouro de 

uso coletivo. 

Anexa à sala da coordenação há a sala de reuniões do curso equipada 

com uma mesa com 10 cadeiras; duas longarinas de três lugares cada uma; 

uma mesa para café; uma mesa com um computador. O espaço é bem 

iluminado e climatizado.  

As atividades administrativas e acadêmicas da Coordenação do Curso 

ocorrem nos turnos vespertino e noturno, dispondo de acomodações para 

atendimento às demandas dos/as discentes e dos/as docentes e não é 

compartilhado com outras coordenações ou setores. O gabinete dispõe de 

capacidade para o atendimento de até quatro discentes concomitantemente ao 

expediente de um/a coordenador/a, uma técnico-administrativa, e um/a 

bolsista.  

Os/as docentes utilizam gabinetes compartilhados de trabalho, 

localizado no Centro Pedagógico Paulo Freire, 2° andar, Asa Norte. Os 

gabinetes possuem mesas, cadeiras, computadores, impressoras e armários. 

Anexo aos gabinetes há uma sala de espera com uma longarina de três 
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lugares, uma mesa de reuniões com quatro cadeiras e um frigobar. O espaço é 

bem iluminado, possui climatização e está em boas condições de manutenção 

e higiene. 

Os/as estudantes utilizam a sala de informática do Centro de Ciências 

Humanas (CCH), que dispõe de 15 computadores. Na Universidade Federal do 

Maranhão, Campus São Luís, há acesso WI-FI que cobre todos os espaços 

físicos da instituição e está disponível para toda a comunidade acadêmica. 

Os/as estudantes estão conectados ao Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas (SIGAA). 

Todas as disciplinas constantes na estrutura curricular do curso 

apresentam bibliografia básica compatível com o número de vagas, 

referendado em relatório de adequação feito pelo Núcleo Docente Estruturante 

do curso. Procura-se manter a bibliografia do ementário do curso atualizada, 

sendo tombada e informatizada após as aquisições e estando disponível para 

toda a comunidade acadêmica. Todas as disciplinas constantes na estrutura 

curricular do curso apresentam bibliografia complementar e três títulos, que 

estão disponíveis nas bibliotecas da UFMA – Campus São Luís e/ou são 

acessíveis por meio eletrônico. 

 

15. CORPO DOCENTE 

 

O corpo docente da Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos e 

Afro-Brasileiros será composto inicialmente por professores (as) do quadro 

permanente da UFMA que serão removidos(as) ou disponibilizados(as) pelos 

respectivos departamentos ou colegiados acadêmicos para atuarem no curso14. 

Posteriormente será realizado concurso e/ou chamada pública de docentes que 

possuem conhecimento sobre as temáticas abordadas no curso.  

Quadro de docentes  

NOME TITULAÇÃO VÍNCULO CARGA 
HORÁRIA/ 

REGIME DE 

LOTAÇÃO 

                                                           
14

É importante destacar que os(as) docentes removidos(as) para atuarem nesta Licenciatura 
serão substituídos(as) por outros(as) por meio de concurso público, conforme a necessidade 
dos departamentos ou dos colegiados acadêmicos. 
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TRABALHO 

Antonio 
Evaldo 

Almeida 
Barros 

 
Doutor 

 
Efetivo 

40 horas – 
 

Licenciatura 
Interdisciplinar em 
Estudos Africanos 
e Afro-Brasileiros 

(Campus São 
Luís) 

Carlos 
Benedito 

Rodrigues 
da Silva 

Doutor Efetivo 40 horas – 
Dedicação 
Exclusiva 

Departamento de 
Sociologia e 
Antropologia 
(Campus São 

Luís) 

Cidinalva 
Silva 

Camara 
Neris 

Doutora Efetivo 40 horas – 
Dedicação 
Exclusiva 

Curso de 
Licenciatura em 

Ciências 
Humanas 
(Campus 
Bacabal) 

Kátia 
Evangelista 

Regis 

Doutora Efetivo 40 horas – 
Dedicação 
Exclusiva 

Licenciatura 
Interdisciplinar em 
Estudos Africanos 
e Afro-Brasileiros 

(Campus São 
Luís) 

Marcelo 
Pagliosa 
Carvalho 

Doutor Efetivo 40 horas – 
Dedicação 
Exclusiva 

Licenciatura 
Interdisciplinar em 
Estudos Africanos 
e Afro-Brasileiros 

(Campus São 
Luís) 

Maria da 
Guia Viana 

Mestra Efetivo 40 horas – 
Dedicação 
Exclusiva 

Licenciatura em 
Ciências Naturais 

(Campus 
Pinheiro) 

Pollyanna 
Gouveia 

Mendonça 
Muniz 

Doutora Efetivo 40 horas – 
Dedicação 
Exclusiva 

Licenciatura 
Interdisciplinar em 
Estudos Africanos 
e Afro-Brasileiros 

(Campus São 
Luís) 
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Richard 
Christian 
Pinto dos 

Santos 

Mestre Efetivo 40 horas – 
Dedicação 
Exclusiva 

Licenciatura 
Interdisciplinar em 
Estudos Africanos 
e Afro-Brasileiros 

(Campus São 
Luís) 

Rosenverck 
Estrela 
Santos 

Mestre Efetivo 40 horas – 
Dedicação 
Exclusiva 

Licenciatura 
Interdisciplinar em 
Estudos Africanos 
e Afro-Brasileiros 

(Campus São 
Luís) 

Sávio José 
Dias 

Rodrigues 

Doutor Efetivo 40 horas – 
Dedicação 
Exclusiva 

Licenciatura 
Interdisciplinar em 
Estudos Africanos 
e Afro-Brasileiros 

(Campus São 
Luís) 

 

 

Quadro com o cronograma da demanda de docentes lotados(as) na 

Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros  

 

  
Fundamentos 
da Educação  Letras História Geografia Sociologia Filosofia Total 

1º 
semestre 
de 2015 2 1 1   0 1 5 

1º 
semestre 
de 2016   - 1 1   -  2 

1º 
semestre  
de 2017 1 - 0 - 1  - 2 

1º 
semestre  
de 2018 1 - 2 -    - 3 

Total 
Período 

2015-
2018 4 1 4 1 1 1 12 
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16. SISTEMA DE AVALIAÇÃO  

16.1 AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

A finalidade da avaliação é oferecer elementos sobre o processo 

formativo que subsidie intervenções e redirecionamentos necessários para a 

concretização dos objetivos da Licenciatura Interdisciplinar em Estudos 

Africanos e Afro-Brasileiros. A avaliação, dessa maneira, torna-se uma forma 

de refletir sobre as mudanças necessárias, perdendo a perspectiva de 

mensuração, de julgamento.  

A avaliação precisa analisar o processo formativo como um todo, para 

que possa identificar os sucessos e as dificuldades e orientar estratégias 

formativas que colaborem com o enfrentamento dos problemas. A avaliação 

não é uma ação isolada no processo que levaria meramente a ações pontuais 

e imediatas. Desse modo, o objetivo da avaliação é possibilitar aos sujeitos 

envolvidos subsídios para o acompanhamento e o planejamento das ações, 

num processo de ação-reflexão-ação. É de suma importância, por conseguinte, 

a explicitação dos critérios e das estratégias que serão utilizados, de modo que 

os participantes do processo educativo possam entender as intenções da 

própria ação e averiguar os resultados que daí advierem.    

Entretanto, conforme destacam Fernandes e Freitas (2007), não é fácil 

estabelecer uma cultura avaliativa na qual a avaliação seja compreendida 

como parte do processo educativo e não restrita apenas à atribuição de nota. 

Segundo os autores (2007, p. 23), na prática avaliativa: 

 

1. É fundamental transformar a prática avaliativa em prática 
de aprendizagem. 
2. É necessário avaliar como condição para a mudança de 
prática e para o redimensionamento do processo de 
ensino/aprendizagem. 
3. Avaliar faz parte do processo de ensino e de 
aprendizagem: não ensinamos sem avaliar, não aprendemos 
sem avaliar. Dessa forma, rompe-se com a falsa dicotomia 
entre ensino e avaliação, como se esta fosse apenas o final de 
um processo. 
 

A avaliação da aprendizagem indicada por esta proposta de criação da 

Licenciatura está em conformidade com o disposto na Resolução nº 
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1.175/2014 – CONSEPE, que versa sobre as normas regulamentadoras do 

sistema de registro e controle acadêmico. 

A avaliação ocorrerá por disciplina, com a realização de mais de uma 

atividade avaliativa para a constituição da nota final, preservando a autonomia 

dos(as) docentes no desenvolvimento do processo avaliativo. A nota final 

equivale a uma média aritmética simples das atividades avaliativas, facultando-

se ao(à) professor(a) a atribuição de pesos diferenciados para cada atividade, 

compondo a nota final com uma média aritmética ponderada. 

 

16.2 AVALIAÇÃO DO CURSO E DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO  

 

 O processo de avaliação do curso e do seu Projeto Político-Pedagógico 

será conduzido pelo Núcleo Docente Estruturante a cada dois anos e meio. 

Serão analisadas as seguintes dimensões: 

 

 Organização, regime e matriz curricular; 

 Integração ensino, pesquisa e extensão; 

 Corpo Docente; 

 Corpo Discente; 

 Corpo Técnico-Administrativo; 

 Estrutura física e equipamentos. 

 

O Núcleo Docente Estruturante poderá sugerir a discussão acerca de 

outras dimensões que considerar relevantes para a avaliação do curso. No 

processo avaliativo de cada dimensão, o NDE realizará, no mínimo, um fórum 

de debate para cada uma das dimensões. O fórum deverá contar com ampla 

participação do corpo docente, do corpo discente e do corpo técnico-

administrativo. Serão realizados relatórios contento as discussões, proposições 

e encaminhamentos resultantes de cada fórum. O relatório final produzido pelo 

NDE deverá ser apresentado em um fórum, nos parâmetros referidos 

anteriormente, com o objetivo de discutir os resultados e os encaminhamentos 

propostos para a melhoria do curso.  
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17. EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS 

 
 

FILOSOFIA E DIVERSIDADE 

 
 

EMENTA: A filosofia na perspectiva ocidental. Cultura e história da diferença. 

Alteridade e diferença no pensamento filosófico. Filosofia, identidade cultural e 

globalização. A construção cultural e filosófica da raça. Filosofia, diversidade e 

a questão do negro. Ensino de filosofia e diversidade. Diversidade de Gênero e 

Ensino de Filosofia. Ruptura epistêmica, descolonialidade e povos indígenas. 

Fenomenologia e feminismo. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Editora Ática, 2000. 
 

DELEUZE, Gilles. Diferença e repetição. Rio de Janeiro: Graal, 1988. 

LEVINAS, Emmanuel. Entre nós: Ensaios sobre a Alteridade. Petrópolis: 

Vozes, 1997. 

DANNER, Leno Francisco; DANNER, Fernando. (Orgs.) Ensino de Filosofia, 

Gênero e Diversidade: Pensando o Ensino de Filosofia na Escola. Porto 

Alegre: Editora Fi, 2014. 

LEVINAS, Emmanuel. Entre nós: Ensaios sobre a Alteridade. Petrópolis: 

Vozes, 1997. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

MBEMBE, Achille. As formas africanas de Auto-Inscrição. EstudosAfro- 

Asiáticos, Ano 23, n. 1, 2001. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/eaa/v23n1/a07v23n1 

SANTOS, Gislene Aparecida dos. Filosofia, diversidade e a questão do 
negro: argumentos criados no seio da filosofia podem nos auxiliar a entender a 

questão racial contemporânea? Revista da ABPN. V. 1, n. 2 - jul-out de 2010. 
Disponível em 
http://abpnrevista.org.br/revista/index.php/revistaabpn1/article/view/288 

 
MULUNDWE, Banza Mewpu; TSHAHWA, Muhota. Mito, Mitologia e Filosofia 
Africana. Mitunda. RevuedesCulturesAfricaines. V. 4, n. especial, 2007. 
Disponível em: https://filosofia- 

http://www.scielo.br/pdf/eaa/v23n1/a07v23n1
http://abpnrevista.org.br/revista/index.php/revistaabpn1/article/view/288
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africana.weebly.com/uploads/1/3/2/1/13213792/banza_mwepu_mulundwe  m 
uhota_tshahwa_-_mito_mitologia_e_filosofia_africana.pdf 

 
 

EPISTEMOLOGIAS DO SUL 

 
 

EMENTA: Epistemologia. Epistemologias do Sul. Globalização e Ubuntu. 

Perspectivas anti-cartesianas. Topologia do Ser. Geopolítica do Conhecimento. 

Descolonização do conhecimento. Intelectuais negros. Filosofia e 

Conhecimento indígena. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula. (Orgs.) 

Epistemologias do Sul. Coimbra: Gráfica de Coimbra, 2009. 
 

HALL, Stuart. Da Diáspora: identidade e meditações culturais. Belo Horizonte: 

Editora da UFMG, 2003. 
 

YOUNG, Robert J. Desejo Colonial. Hibridismo em teoria, cultura e raça. São 

Paulo: Perspectiva, 2005. 

 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

Revista Sociedade e Estado. V. 31, n. 1, Brasília, jan-abril 2016 (Dossiê 

Decolonialidade e perspectiva negra). Disponível em: 
www.scielo.br/pdf/se/v31n1/0102-6992-se-31-01-00015.pdf 

 

DEVÉS-VALDÉS, Eduardo. O Pensamento Africano Sul-Saariano. Conexões 

e paralelos com o pensamento Latino-Americano e o Asiático (um Esquema). 

São Paulo: Clacso- EDUCAM, 2008. isponível em: 

https://www.clacso.org.ar/libreria- 

latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=44&pageNum_rs_libros=46&totalRo 

ws_rs_libros=849 

KAPHAGAWANI, Didier N; MALHERBE, Jeanette G. Epistemologia africana.  

In: COETZEE, Peter H.; ROUX, Abraham P. J. (Eds.) The African Philosophy 

Reader. Ney York: Routledge, 2002. (Tradução para uso didático). Disponível 

em: 

https://filosofiaafricana.weebly.com/uploads/1/3/2/1/13213792/didier_n._kaphag 

awani  jeanette_g._malherbe_-_epistemologia_africana.pdf 

http://www.scielo.br/pdf/se/v31n1/0102-6992-se-31-01-00015.pdf
http://www.clacso.org.ar/libreria-
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MBEMBE, Achille. As formas africanas de Auto-Inscrição. EstudosAfro- 

Asiáticos, Ano 23, n. 1, 2001. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/eaa/v23n1/a07v23n1 
 

  . Filosofia da Libertação: crítica à ideologia da exclusão. São Paulo: 

Paulus, 2005. 

 

 
ETNOFILOSOFIA E FILOSOFIA AFRICANA 

 
 

EMENTA: África e negro na filosofia ocidental. Etnofilosofia. Filosofia africana. 

Pensamento africano. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

APPIAH, Kwane Anthony. Na casa de meu pai: A África na filosofia da cultura. 

Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. 

A. HampatéBâA tradição viva.In: KI-ZERBO, Joseph (coord.). História Geral 

da África. São Paulo: Ática; Paris: UNESCO, 1982. V. 1. 

HALL, Stuart. Da Diáspora: identidade e meditações culturais. Belo Horizonte: 

Editora da UFMG, 2003. 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

KOUVOUAMA, Abel. Pensar a política na África. Politique Africaine, n. 177, 
2000. (Tradução para uso didático). Disponível em: https://filosofia- 
africana.weebly.com/uploads/1/3/2/1/13213792/abel_kouvouama_- 
_pensar_a_pol%C3%ADtica_na_%C3%81frica.pdf 
BÂ, Amadou Hampatê. A noção de pessoa na África negra.In: DIETERLIN, 

Germaine (ed.). La notion de personne en Afriquenoire. Paris: CNRS, 1981. 

(Tradução para uso didático). Disponívelem: https://filosofia- 

africana.weebly.com/uploads/1/3/2/1/13213792/amadou_hampat%C3%A9_b% 

C3%A2_-_a_no%C3%A7%C3%A3o_de_pessoa_na_%C3%A1frica_negra.pdf 

DEVÉS-VALDÉS, Eduardo. O Pensamento Africano Sul-Saariano. 

CAméricasonexões e paralelos com o pensamento Latino-Americano e o 

Asiático (um Esquema). São Paulo: Clacso- EDUCAM, 2008. Disponível em: 

https://www.clacso.org.ar/libreria- 

http://www.scielo.br/pdf/eaa/v23n1/a07v23n1
http://www.clacso.org.ar/libreria-


latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=44&pageNum_rs_libros=46&totalRo 

ws_rs_libros=849 

KAPHAGAWANI, Didier N; MALHERBE, Jeanette G. Epistemologia africana.  
In: COETZEE, Peter H.; ROUX, Abraham P. J. (Eds.) The African Philosophy 
Reader. Ney York: Routledge, 2002. (Tradução para uso didático). Disponível 

em: https://filosofia- 
africana.weebly.com/uploads/1/3/2/1/13213792/didier_n._kaphagawani  jean 
ette_g._malherbe_-_epistemologia_africana.pdf 

 
 

GEOGRAFIA GERAL 

 
 

EMENTA: A Geografia como campo do conhecimento. Origem do pensamento 

Geográfico e evolução do pensamento geográfico. Correntes de pensamento e 

metodologias da geografia. Categorias da ciência geográfica e os paradigmas 

científicos. O espaço e a sociedade contemporânea. Escalas e o 

desenvolvimento geográfico desigual. A geografia e o desenvolvimento 

brasileiro. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MASSEY, Doreen. Pelo espaço: uma nova política da espacialidade. RIO DE 

JANEIRO: BERTRAND BRASIL, 2005. 

SOJA, Edward W. Geografias pós-modernas: A reafirmação do espaço na 

teoria social critica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993. 

SANTOS, Milton. Por uma Geografia Nova. São Paulo: HUCITEC, 1978. 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

HARVEY, David. Espaços de esperança. 4. ed. São Paulo: Edições Loyola, 

2011 

GREGORY, Derek. Geografia humana: sociedade, espaço e ciência social. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996. 

 
QUAINI, Massimo. A construção da Geografia Humana. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1992. 

 
CULTURA E GLOBALIZAÇÃO 
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EMENTA: Definição conceitual e consequências da globalização. Os processos 

de globalização enquanto relações de poder. Estado, organizações e a ordem 

global. A sociedade de consumo. Novas dinâmicas na forma de produção e de 

consumo. A questão das identidades. Escalas globais e locais no processo de 

globalização: territorialização e desterritorialização. Os impactos da 

globalização sobre as culturas. Multiculturalismo nacional e global. 

 
PECC: Elaboração de atividades dentro do âmbito didático-pedagógico, 

fomentando a prática de ensino a partir dos temas propostos pela disciplina 

Cultura e Globalização, como: preparação de seminários e aulas simuladas; 

elaboração de planos de aulas e projetos de intervenção pedagógica e a 

avaliação de livros didáticos. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

HARVEY, David. Condição Pós-Moderna: uma pesquisa sobre as origens da 

mudança cultural. 6 ed. São Paulo: Loyola, 1996. 

  . O Novo Imperialismo. São Paulo: Loyola, 2004. 
 

PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A globalização da natureza e a 

natureza da globalização. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012. 
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GEOGRAFIA DA ÁFRICA I: POPULAÇÃO, CIDADES E GEOCONOMIA 
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EMENTA: Formação socioespacial em África. Aspectos econômicos, políticos e 

sociais da África. A geografia regional africana. Geografia política e geopolítica 

da África. Relações comerciais e políticas dos países africanos com outros 

países do mundo. Relações Brasil/África na contemporaneidade. A geografia 

da diáspora. 

PECC: Elaboração de atividades dentro do âmbito didático-pedagógico, 

fomentando a prática de ensino a partir dos temas propostos pela disciplina de 

Geografia da África I: População, Cidades e Geoconomia, como: preparação 

de seminários e aulas simuladas; elaboração de planos de aulas e projetos de 

intervenção pedagógica e a avaliação de livros didáticos. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
 

BRUNSCHWING, Henri. A partilha da África Negra. (Tradução: Joel J. da 

Silva). São Paulo: Perspectiva, 2006. (Coleção Khronos). 

OLIVER, Roland. A experiência africana: da pré-história aos dias atuais. 2 ed. 

Rio de Janeiro: Zahar, 2016. 

Hernandez, Leila Leite. A África na sala de aula: visita à história 

contemporânea. 4ed.São Paulo: Selo Negro, 2008. 
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abordagem geopolítica das macrorregiões. Disponível em: 
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WALTER, Roland. O ESPAÇO LITERÁRIO DA DIÁSPORA AFRICANA: 

REFLEXÕES TEÓRICAS. Revista a cor das letras. v. 12, n. 1, 2011. Disponível 

em: http://periodicos.uefs.br/index.php/acordasletras/article/view/1483/pdf 

 

 

GEOGRAFIA DA ÁFRICA II: RECURSOS, RISCOS E CONFLITOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

 
EMENTA: Os recursos naturais em África. Devastação ambiental, 

desenvolvimento humano e sustentabilidade em África. Uso de recursos 

ambientais e grandes projetos em África. Petróleo e extração mineral. 

Agricultura na África. Conflitos socioambientais em África. 

PECC: Elaboração de atividades dentro do âmbito didático-pedagógico, 

fomentando a prática de ensino a partir dos temas propostos pela disciplina de 

Geografia da África II: Recursos, Riscos e Conflitos Socioambientais, como: 

preparação de seminários e aulas simuladas; elaboração de planos de aulas e 

projetos de intervenção pedagógica e a avaliação de livros didáticos. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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gestão. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. 
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São Paulo: Moderna, 2004. 
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FERREIRA, Vladmir Antero Delgado Silves. Conflitos e participação no uso 
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http://periodicos.uefs.br/index.php/acordasletras/article/view/1483/pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/ries/v11n2/v11n2a05.pdf
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Humanas, Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Praia, 2014. 

Disponível em: http://catalog.ihsn.org/index.php/citations/56433 

MATOS, Elmer Agostinho Carlos de. Acesso a terra e exploração mineira em 

Moçambique: que implicações para as comunidades locais. CAMPO- 

TERRITÓRIO: revista de geografia agrária, v. 9, n. 17, p. 599-621, abr., 2014; 

Disponível em: 

http://www.seer.ufu.br/index.php/campoterritorio/article/view/23444 
 

SANTOS, Renato Emerson dos (Org.) Diversidade, espaço e relações 

étnico-raciais: O negro na geografia do Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 

2007. 

ANJOS, Rafael Sanzio Araújo dos. Territórios das comunidades 

remanescentes de antigos quilombos no Brasil: primeira configuração 

espacial. Brasília: Edição do autor, 1999. 

CARVALHO, Rui Moreira de. Compreender África: teorias e práticas de 

gestão. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. 

 

 
LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL 

 
 

EMENTA: Linguagem e sociedade. Prática de leitura e de produção de textos. 

Processos de leitura. Estratégias de produção textual. O texto de natureza 

científica como prática social. Redação científica: resumo, resenha, fichamento, 

artigo, projeto de pesquisa, monografia. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Tradução de Renato da 

Silveira. Salvador: EDUFBA, 2008. 

KI ZERBO, Joseph. História Geral da África I: Metodologia e pré-história da 

África. Brasília: UNESCO, 2010. 2.ed. rev. 

MARCONI, Marina de Andrade. LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 

metodologia científica7. ed. São Paulo: Atlas 2010. 
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89S+DA+HIST%C3%93RIA%3A+++DA+ANTIGUIDADE+%C3%80+MODERNI 

DADE&btnG=Pesquisar&lr=>. P. 219 – 230. Acesso em 13 set. 2017. 
 

SANTOS, Richard Christian Pinto dos. A educação das relações étnico- 

raciais em livros didáticos de língua portuguesa no ensino médio. São 

Luís: trabalho de conclusão de curso (Dissertação de Mestrado), 

2013.Disponível em 

< https://drive.google.com/open?id=0B0MIPrRvsG12V29YUDlmekNaU0k>. 

Acessado em 20 de Julho de 2018. 

MESQUITA, Teobaldo Campos. Manual de elaboração e apresentação de 

trabalhos científicos. Fortaleza, 2011. 3 ed. Disponível em 

<https://drive.google.com/open?id=0BzM1tQcLwyIbdmJNRktpSy04YjQ>. 

Acessado em 20 de Julho de 2018. 

FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Tradução de Renato da 

Silveira. Salvador: EDUFBA, 2008. 

GNERRE, Maurizzio. Linguagem, escrita e poder. 3ª ed. São Paulo: Marins 

Fontes, 1991. 

 

 
LINGUÍSTICA AFRO-BRASILEIRA 

 
 

EMENTA: Linguística e História da África. Troncos linguísticos africanos. 

Línguas africanas no Brasil. Presença africana no português falado no Brasil. A 

importância das línguas africanas nas religiões afro-brasileiras. Etnolinguística 

e etnoterminologia das populações afro-brasileiras. 

PECC: Objetiva inserir os conhecimentos sobre a diversidade lingüística em 

África e a presença das línguas africanas na Diáspora como componentes 

curriculares em espaços educativos escolares e não-escolares. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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África. 2.ed. Rev. Brasília : UNESCO, 2010. 992 p. 

LOPES, Nei. Novo Dicionário Banto do Brasil. 2.ed. Rev. Ampl. Rio de 

Janeiro: Pallas, 2012. 

BRASIL. Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico- 

Raciais. Brasília:SECAD, 2006. 
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SANTOS, Georgiana Márcia Oliveira. Um saber semioticamente construído: 
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Acessado em 20 de Julho de 2018. 

VILELA, Mário. O cabo-verdiano visto por cabo-verdianos ou contributo 
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Faculdade de Letras — Línguas e Literaturas, II Série, vol. XXII, Porto, 2005, 

pp. 633-653. Disponível em 

<https://drive.google.com/open?id=1hT5XLtAVvg7_a5mIi8VRSetu3i3wxmA3 >. 

Acessado em 20 de Julho de 2018. 

 

 
LITERATURA AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA I 

 
 

EMENTA: Discussão dos conceitos de literatura afro-brasileira e de literatura 

negra. A formação de um cânone negro: história da literatura e tradição afro- 

brasileira. Representações da literatura canônica e auto-representações. A 

produção literária de autoria negra no período escravista no Brasil. Literaturas 

africanas de expressão portuguesa no período colonial. Panorama das 

literaturas africanas. 

PECC: Objetiva inserir os conhecimentos sobre as literaturas africanas e afro- 

brasileira como componentes curriculares em espaços educativos escolares e 

não-escolares. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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LOPES, Nei. Dicionário Literário Afro-Brasileiro. Rio de Janeiro: Pallas, 

2011. 

BOAHEN, Albert Adu. História Geral da África, VII: África sob dominação 

colonial, 1880-1935. Brasília: UNESCO, 2010. 
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EVARISTO, Conceição. Gênero e etnia: uma escre(vivência) de dupla face. In: 

Nadilza Martins de Barros Moreira; Eliane Schneider. (Org.). Mulheres no 

mundo: etnia, marginalidade e diáspora. 1ed.João Pessoa: Idéia/Editora 

Universitária, 2005, v. 1, p. 201-212. Disponível em: 

<http://nossaescrevivencia.blogspot.com/2012/08/genero-e-etnia-uma- 

escrevivencia-de.html>. Acessado em 15 de Agosto de 2018. 

LOPES, Nei. Dicionário Literário Afro-Brasileiro. Rio de Janeiro: Pallas, 

2011. 

 

 
LITERATURA AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA II 

 
 

EMENTA: Literatura, movimentos de independência construção das 

identidades nacionais no continente africano. Literatura, identidade negra e 

combate ao racismo na África e na Diáspora. Literatura negra e expressões da 

oralidade: religiosidade, rap, música negra, teatro. Literatura africana e afro- 

brasileira e prática pedagógica na Educação Básica. 

PECC: Objetiva inserir os conhecimentos sobre as literaturas africanas e afro- 

brasileira como componentes curriculares em espaços educativos escolares e 

não-escolares. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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na prática pedagógica. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 

MAZRUI, Ali A; WONDJI, Christophe. História Geral da África, VIII: África 

desde 1935. Brasília: UNESCO, 2010. 

JESUS, Carolina Maria de. Quarto de Despejo. São Paulo: Ática, 1999. 
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Acessado em 20 de Julho de 2018. 

SEMEDO, Maria Odete da Costa Soares. As Mandjuandadi: cantigas de 

mulher na Guiné-Bissau: da tradição oral à literatura. Belo Horizonte: Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais Tese (Doutorado em Letras), 2010. 

Disponível em 
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BARRETO, Lima; SCHWARCZ, Lilia Moritz (Org.). Contos completos / Lima 

Barreto. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. Disponível em 

<https://drive.google.com/open?id=0BzM1tQcLwyIbaFpGaGItV3lhQ0E>. 

Acessado em 20 de Julho de 2018. 

 

 
SOCIOLOGIA GERAL 

 
 

EMENTA: Origem da Sociologia. Sociologia como ciência e métodos de 

investigação social. Os clássicos da Sociologia. Introdução à Sociologia 

Contemporânea. Indivíduo e sociedade. Estado e classes sociais no Brasil. 

Diversidade e desigualdade na sociedade brasileira. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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Martins Fontes, 2008 
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Ferreira. Braga, Portugal: Editora Pax Limitada. 3ª ed. 2008 

GIDDENS, Anthony; TURNER, Jonathan (Orgs.) Teoria social hoje. São 

Paulo: Editora da Unesp, 1999 

MARTINS, Carlos Benedito. O que é sociologia. 38. ed. São Paulo: 

Brasiliense. 1994 (Coleção Primeiros Passos). 
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SELL, Carlos Eduardo. Sociologia Clássica - Marx, Durkheim, Weber. 

Petrópolis, 2001. 

 

 
ANTROPOLOGIA E CULTURA 

 
 

EMENTA: A antropologia como chave de compreensão do homem e da 

sociedade. Homem, Cultura e Sociedade. Temas em Antropologia. Etnicidade. 

Diversidade cultural. A análise do conceito de cultura e suas mediações com o 

universo da comunicação. A produção cultural. A indústria cultural enquanto 

espaço de dominação do poder. 

PECC: Elaboração de atividades que fomentem a prática de ensino, tais como: 

seminários para o melhor desenvolvimento da didática, da organização de 

conteúdos e da melhor linguagem a ser utilizada independente do público 

http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v21n60/29764.pdf
http://novosestudos.uol.com.br/produto/edicao-59/#591a88d7d1e99
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ouvinte e/ou elaboração de planos de aulas que igualmente ajudem os alunos a 

aprimorarem sua prática docente 
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SILVA, Carlos Benedito da; FERREIRA, Carla Georgea S. Ritmo, território e 

etnicidade: o bumba meu boi do Maranhão. In: FERRETI, Sérgio F. Museus 

Afro-Digitais e Política Patrimonial. São Luís: EDUFMA, 2012, p. 157-176. 
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SILVA, Teresa Cruz; COELHO, João Paulo Borges; SOUTO, Amélia Neves de. 

Como Fazer Ciências Sociais e Humanas em África: Questões 

Epistemológicas, Metodológicas, Teóricas e Políticas. (Textos do Colóquio 

em Homenagem a Aquino de Bragança). Dakar, CODESRIA, 2012, 271 p. 

Disponível em:http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur- 

sur/20131028053636/ComoFazer.pdf. Acesso em: 20 de dezembro de 2016. 

 

 
SOCIOLOGIA AFRICANA 

 
 

EMENTA: Os pressupostos sociológicos oriundos de intelectuais africanos(as). 

Aspectos sociais, econômicos e políticos das sociedades africanas. A 

diversidade cultural africana. A tradição oral africana. 

PECC: Elaboração de atividades que fomentem a prática de ensino tais como: 

elaboração de planos de aulas e projetos de intervenção pedagógica, 

apresentação de seminário e aulas simuladas que ofereçam ao(à) estudante 

conhecimentos necessários para sua prática docente. 
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SILVA, Teresa Cruz; COELHO, João Paulo Borges; SOUTO, Amélia Neves de. 

Como Fazer Ciências Sociais e Humanas em África: Questões 

http://www.usp.br/revistausp/28/04-kabe.pdf
http://beta.casadasafricas.org.br/img/upload/468250.pdf
http://beta.casadasafricas.org.br/img/upload/468250.pdf
http://www.revista.ufpe.br/revsocio/index.php/revista/article/view/383
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Epistemológicas, Metodológicas, Teóricas e Políticas. (Textos do Colóquio 

em Homenagem a Aquino de Bragança). Dakar, CODESRIA, 2012, 271 p. 

Disponível em:http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur- 

sur/20131028053636/ComoFazer.pdf. Acesso em: 20 de dezembro de 2016. 

 

 
MOVIMENTOS SOCIAIS E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA AMÉRICA 

LATINA 

 
EMENTA: A Diáspora na América Latina. Movimentos sociais negros latino- 

americanos. Intelectuais negros(as) latino-americanos(as). A situação atual da 

população negra na América Latina. 

PECC: Elaboração de atividades didático-pedagógicas que enfoquem e 

estimulem debates sobre os processos organizativos dos movimentos sociais 

na América Latina, focalizando a importância das lutas sociais e históricas das 

populações Afro-Latinas na busca de afirmação de identidades, conquistas de 

seus territórios e garantia dos direitos humanos. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALVARZ, Sonia E; DAGNINO, Evelina; ESCOBAR, Arturo.(Org.) Cultura e 

Política nos Movimentos Sociais Latino-Americanos: novas leituras. Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2000. 

GATES JR, Henry Louis. Os negros na América Latina. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2014. 

MUNANGA, KabengeleEstratégias e políticas de combate à discriminação 

racial. São Paulo: EDUSP, 1996. 

REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês 
em 1835. Ed. Rev. Ampl. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

BRANDÃO, Antonio Carlos; DUARTE, Milton Fernandes. Movimentos 

culturais de juventude. São Paulo: Moderna, 1990. 

HALL, Stuart. Da Diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: 

Ed.UFMG / Brasília: UNESCO, 2003, p. 51-95. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20131028053636/ComoFazer.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20131028053636/ComoFazer.pdf
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REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês 
em 1835. Ed. Rev. Ampl. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 

 
BRANDÃO, Antonio Carlos; DUARTE, Milton Fernandes. Movimentos 
culturais de juventude. São Paulo: Moderna, 1990. 

 
 
 

A MÚSICA NEGRA NAS AMÉRICAS NO SÉCULO XX 

 
 

EMENTA: Concepções sobre o que é música negra. Música como expressão 

de identidade étnico-racial. Música negra, resistência cultural e lutas políticas. 

Black music. Influências musicais africanas no Caribe e América Latina. A 

música afro-brasileira e as memórias corporais. 

PECC: Elaboração de atividades didático-pedagógicas que enfoquem a musica 

no processo histórico e social brasileiro e suas implicações para a construção 

das identidades, como a elaboração de planos de aulas que contemplem o 

debate sobre a música como expressão cultural, representativa de criatividade 

humana, observando especialmente as expressões da cultura popular afro- 

brasileira. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HOBSBAWM, Eric J. História Social do Jazz. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1990. 

GUERREIRO, Goli. A trama dos tambores: a música afro-pop de Salvador. 

São Paulo: Editora 34, 2000. 

TINHORÃO, José Ramos. Os sons dos negros no Brasil. São Paulo: ERT 

EDITORA, 1988. 

 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

HALL, Stuart. Da Diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: 

Ed.UFMG / Brasília: UNESCO, 2003, p. 51-95. 

GILROY, Paul. O atlântico negro: Modernidade e dupla consciência: Rio de 

Janeiro, Ed. 34, 2001. 
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REILY, Suzel Ana. A música e a prática da memória – uma abordagem 

etnomusicológica. Música e cultura, 9, 2014. 

[http://musicaecultura.abetmusica.org.br/index.php/revista/article/view/287/195] 

 

 
TEORIA DA HISTÓRIA 

 
 

EMENTA: Ofício do Historiador. História e historiografia. Fontes e metodologias 

em História. As filosofias da História. Positivismo e Escola Metódica Rankiana. 

Marxismo. Escola dos Annales (três gerações). História social e antropologia 

anglo-saxã. História e Pós-Modernidade. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BARROS, Jose D‘Assuncao. O campo da história: especialidades e 

abordagens. Petrópolis: Vozes, 2010. 

BURKE, Peter. A escola dos annales (1929-1989): a revolução francesa da 

historiografia. São Paulo: Editora da Unesp, 2010. 

DOSSE, Francois. A história a prova do tempo: da historia em migalhas ao 

resgate do sentido. São Paulo: Editora da Unesp, 2001. 

 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

HUNT, Lynn. A nova história cultural. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
 

REVEL, Jacques. Jogos de escalas: a experiencia da microanalise. Rio de 

Janeiro: FGV, 1998. 

RUSEN, Jörn. História viva: teoria da história III: formas e funções do 

conhecimento histórico. Brasília: Editora UNB, 2007. 

  . Razão histórica: reconstrução do passado: os princípios da pesquisa 

história. Brasília: Editora UNB, 2010. 

THOMPSON, Edward Palmer. A miséria da teoria, ou, um planetário de 

erros: Uma crítica ao pensamento de Althusser. Rio de Janeiro: ZAHAR, 1981. 

WHITE, Hayden. Meta-história: a imaginação histórica do século XIX, São 

Paulo: EDUSP, 2008. 

VEYNE, Paul. Como se escreve a história. Brasília: Editora UNB, 1992. 

http://musicaecultura.abetmusica.org.br/index.php/revista/article/view/287/195
http://musicaecultura.abetmusica.org.br/index.php/revista/article/view/287/195
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HISTÓRIA PRÉ-COLONIAL E COLONIAL DO BRASIL E DO MARANHÃO 

 
 

EMENTA: Os primeiros habitantes do Brasil. A colonização da Época Moderna 

e a América portuguesa no contexto do Império Ultramarino Português. Da 

História da colônia à História da colonização: principais tendências 

historiográficas. A experiência da colonização: estruturas de poder e dinâmicas 

sociais. Reflexão sobre conceitos: colônia, colonial, colonização, colonialismo, 

sertão, cidade colonial e região colonial, colonizadores, colonos e colonizados. 

A formação de identidades coloniais. História colonial do Maranhão. O 

Maranhão Pombalino. Negros e Índios na sociedade escravista colonial. 

PECC: Elaboração de atividades que fomentem a prática de ensino, tais como: 

seminários para o melhor desenvolvimento da didática, da organização de 

conteúdos e da melhor linguagem a ser utilizada independente do público 

ouvinte e/ou elaboração de planos de aulas que igualmente ajudem os(as) 

estudantes a aprimorarem sua prática docente. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SOUZA, Laura de Mello e. O diabo e a terra de Santa Cruz. Feitiçaria e 

religiosidade popular no Brasil colonial. São Paulo: Cia. das Letras, 1989. 

VAINFAS, Ronaldo. A heresia dos índios: catolicismo e rebeldia no Brasil 

colonial. São Paulo: Cia das Letras, 1995. 

BERREDO, Bernardo Pereira de. Anais históricos do estado do Maranhão 

em que se dá notícia do seu descobrimento, e... Rio de Janeiro: ALUMAR, 

1989. 

 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BICALHO, Maria Fernanda; FERLINI, Vera Lucia Amaral. (Orgs). Modos de 

Governar: idéias e práticas políticas no império português séculos XVI-XIX. 

São Paulo: Alameda, 2007. 

FARIA, Sheila de Castro. Colônia em movimento: fortuna e família no 

cotidiano colonial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 

FUNARI, Pedro Paulo. Pré-História do Brasil. São Paulo: Contexto, 2010. 
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GOMES, Mercio Pereira. Os índios e o Brasil: ensaio sobre um holocausto e 

sobre uma nova possibilidade de convivência. 2.ed. Petrópolis : Vozes, 1991. 

MEIRELES, Mario Martins. Os negros do Maranhão. São Luís: UFMA, 1983. 
 

  . França Equinocial. São Luís: Edições AML, 2012. 
 

  . Melo e Póvoas: Governador e capitão general do Maranhão. São Luís: 

SIOGE, 1974 

SOUZA, Laura de Mello e. O diabo e a terra de Santa Cruz. Feitiçaria e 

religiosidade popular no Brasil colonial. São Paulo: Cia. das Letras, 1989. 

VAINFAS, Ronaldo. A heresia dos índios: catolicismo e rebeldia no Brasil 

colonial. São Paulo: Cia das Letras, 1995 

  . Dicionário do Brasil Colonial - 1500-1808. Rio de Janeiro: Objetiva, 

2001. 

 

 
HISTÓRIA DO BRASIL E DO MARANHÃO NO IMPÉRIO 

 
 

EMENTA: A Corte Joanina no Rio de Janeiro. Independência do Brasil. A 

construção do Estado Imperial. A Guerra do Paraguai (1865-1870). Tráfico 

negreiro e escravidão: a nova historiografia social da escravidão. O Maranhão 

no século XIX: sociedade, economia e política. Abolicionismo como movimento 

social e o fim do trabalho escravo no Brasil. Republicanismo e a queda do 

regime monárquico. 

PECC: Elaboração de atividades que fomentem a prática de ensino, tais como: 

seminários para o melhor desenvolvimento da didática, da organização de 

conteúdos e da melhor linguagem a ser utilizada independente do público 

ouvinte e/ou elaboração de planos de aulas que igualmente ajudem os alunos a 

aprimorarem sua prática docente. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AZEVEDO, Celia Maria Marinho. Onda negra, medo branco: o negro no 

imaginário das elites século XIX, São Paulo: ANNABLUME, 2008. 

CABRAL, Maria do Socorro Coelho. A colonização do sul do Maranhão. São 

Luís: SIOGE, 1992. 
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CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem: a elite política imperial, 

Teatro de sombras: a política imperial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2008. 

CHALHOUB, Sidney. Cidade febril: cortiços e epidemias na corte imperial. 

São Paulo: Cia das Letras, 2006. 

COSTA, Emília Viottida. Da monarquia a república : momentos decisivos. 

9.ed. São Paulo: UNESP, 2010. 

DORATIOTO, Francisco Fernando Monteoliva. Maldita guerra: nova história 

da guerra do Paraguai. São Paulo: Cia das Letras, 2010. 

GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo. O Brasil imperial. Vol. 3 (1808-1889). 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. 

JANOTTI, Maria de Lourdes M. A balaiada. São Paulo: Brasiliense, 1989. 
 

CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem: a elite política imperial, 

Teatro de sombras: a política imperial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2008. 

 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

LUSTOSA, Isabel. Insultos impressos: a guerra dos jornalistas na 

independência (1821-1823). São Paulo: Cia das Letras, 2000. 

MATTOS, Hebe. Escravidão e cidadania no Brasil monárquico. Rio de 

Janeiro: ZAHAR, 2004. 

VAINFAS, Ronaldo. Dicionário do Brasil joanino, 1808-1821. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2008. 

 

 
HISTÓRIA DO BRASIL E DO MARANHÃO NA REPÚBLICA 

 
 

EMENTA: A Proclamação da República e Bases do Regime Oligárquico. A 

construção da ordem republicana no Brasil: análise do processo histórico e 

discussão historiográfica referida ao período de 1870 a 1920. História do 
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Maranhão no final do Século XIX e século do XXI: economia, sociedade e 

política. A República entre 1920 e 1964: principais tendências historiográficas. 

A experiência histórica republicana de 1964 aos dias atuais. 

PECC: Elaboração de atividades que fomentem a prática de ensino, tais como: 

seminários para o melhor desenvolvimento da didática, da organização de 

conteúdos e da melhor linguagem a ser utilizada independente do público 

ouvinte e/ou elaboração de planos de aulas que igualmente ajudem os alunos a 

aprimorarem sua prática docente 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARVALHO, José Murilo de. A formação das almas: O imaginário da 

República no Brasil. São Paulo: Cia das Letras, 1990. 

FERREIRA, Jorge (org). O Brasil republicano: o tempo do liberalismo 

excludente- da proclamação da república à revolução de 1930. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2014. 

GOMES, Angela Maria de Castro. A invenção do trabalhismo. Rio de Janeiro: 

FGV, 2005. 

GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo. O Brasil imperial. Vol. 3 (1808-1889).; 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. 

BASTOS, Pedro Paulo Zahluth; FONSECA, Pedro Cezar Dutra (Orgs). A era 

Vargas: desenvolvimentismo, economia e sociedade. São Paulo: Editora da 

UNESP, 2012. 

HABERT, Nadine. A década de 70: apogeu e crise da ditadura militar 

brasileira. São Paulo: Atica, 2006. 

BASTOS, Pedro Paulo Zahluth; FONSECA, Pedro Cezar Dutra (Orgs). A era 

Vargas: desenvolvimentismo, economia e sociedade. São Paulo: Editora da 

UNESP, 2012. 

 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

CARONE, Edgard. A quarta republica: 1945-1964. Sao Paulo: EDITORA, 

1980. 

REIS, Daniel Aarão; RIDENTI, Marcelo; MOTTA, Rodrigo Patto Sá. A ditadura 

que mudou o Brasil: 50 anos do golpe de 1964. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. 
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ANTUNES, Ricardo. A desertificação neoliberal no Brasil: Collor, FHC e 

Lula. 2. ed. Campinas, SP: Autores associados, 2005. 172 p. 

 
 

 
HISTÓRIA DAS AMÉRICAS 

 
 

EMENTA: Fontes e Historiografia das Américas. Encontro de culturas. 

Sociedades Ameríndias. Processos de colonização nas Américas Espanhola e 

Portuguesa. Ocupação e colonização das Américas Central e do Norte. 

Independência e formação dos Estados-Nacionais nas Américas. Rebeliões e 

revoluções populares a partir do século XIX. Regimes militares e a formação do 

neoliberalismo. A América no século XX e XXI: economia, sociedade e cultura. 

PECC: Elaboração de atividades que fomentem a prática de ensino, tais como: 

seminários para o melhor desenvolvimento da didática, da organização de 

conteúdos e da melhor linguagem a ser utilizada independente do público 

ouvinte e/ou elaboração de planos de aulas que igualmente ajudem os(as) 

estudantes a aprimorarem sua prática docente. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, Jaime de. Caribe, sintonias e dissonâncias. Goiânia: Centro de 

Estudos do Caribe no Brasil, 2004. 

BERNAND, Carmen; GRUZINSKI, Serge. História do novo mundo. São 

Paulo: Edusp, 2006. 

BETHELL, Leslie. História da América Latina. Vols. I, II, III, IV e V. São Paulo: 

Edusp, 2002 

SOUSTELLE, Jacques. Os astecas na véspera da conquista espanhola. 

São Paulo: CIA das Letras, 2001. 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina. Porto Alegre: 

L&PM, 2013. 

KARNAL, Leandro. História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. 

4ª Ed. São Paulo: Contexto, 2010 



79  

TODOROV, Tzvetan. A conquista da América: a questão do outro. São 

Paulo: Martins Fontes, 2010. 

GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina. Porto Alegre: 

L&PM, 2013. 

LAS CASAS, Bartolomé De. Paraíso destruído: a sangrenta história da 

conquista da América espanhola. Porto Alegre: L&PM, 2001. 

TODOROV, Tzvetan. A conquista da America: a questão do outro. São 

Paulo: Martins Fontes, 2010. 

 
ÁFRICA I: HISTORIOGRAFIA, SOCIEDADES E CULTURAS DA 

ANTIGUIDADE 

 
EMENTA: Imagens e percepções da África e dos Africanos. Metodologia da 

História da África. A História da África na Historiografia. Unidade e Diversidade 

na História africana. África: origem da humanidade e da civilização. Sociedades 

Africanas na Antiguidade Clássica: impérios, reinos e hegemonias políticas. 

PECC: Elaboração de atividades que fomentem a prática de ensino, tais como: 

seminários para o melhor desenvolvimento da didática, da organização de 

conteúdos e da melhor linguagem a ser utilizada independente do público 

ouvinte e/ou elaboração de planos de aulas que igualmente ajudem os(as) 

estudantes a aprimorarem sua prática docente. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

APPIAH, Kwame Anthony. Na casa de meu pai. Rio de Janeiro: Contraponto, 

1997. 

COSTA E SILVA, Alberto. A Enxada e a lança: a África antes dos 

portugueses. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992. 

KHAPOYA, Vicent. A experiência africana. Petrópolis: Vozes, 2015. 
 

KI-ZERBO, Joseph (org.). História Geral da África: metodologia e pré-história 

da África. Vol. I. Brasília: UNESCO, 2010. 

LOVEJOY, Paul. A escravidão na África: uma história de suas 

transformações. Rio de Janeiro: Civilização Objetiva, 2002 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

MOKHTAR, G. (org.) História Geral da África: África Antiga vol. II. 3ª ed. 

Brasília: UNESCO, 2010. 

SERRANO, Carlos; WALDMAN, Maurício. Memória D’África: a temática 

africana em sala de aula. São Paulo: Cortez, 2007. 

SILVÉRIO, Valter Roberto. Síntese da coleção História Geral da África:pré- 

história ao século XVI. Brasília, DF: UNESCO, 2013. 

ÁFRICA II: ESTADOS E SOCIEDADES DO SÉCULO VII AO XVI 

 
 

EMENTA: Difusão do Islã na África. Os povos do Sudão. Comércio de 

escravizados na rota oriental. A África Oriental. Desenvolvimento do Comércio 

entre a África e a Ásia. Formação e desenvolvimento de reinos, impérios e 

sociedades entre os séculos VII e XVI. Escravidão e tráfico de escravizados na 

África e no Atlântico. 

PECC: Elaboração de atividades que fomentem a prática de ensino, tais como: 

seminários para o melhor desenvolvimento da didática, da organização de 

conteúdos e da melhor linguagem a ser utilizada independente do público 

ouvinte e/ou elaboração de planos de aulas que igualmente ajudem os alunos a 

aprimorarem sua prática docente 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

COSTA E SILVA, Alberto. A manilha e o Libambo. A África e a escravidão, 

1500 a 1700. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002. 

DAVIS, David Brion. O problema da escravidão na cultura ocidental. 

Tradução de Wanda Caldeira Brant. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2001. 

LOVEJOY, Paul E. A escravidão na África: uma história de suas 

transformações. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 

MBOKOLO, Elikia. África Negra: história e civilizações. Tomo I (até o século 

XVIII). Salvador: EDUFBA; São Paulo: Casa das Áfricas, 2008. 

THORNTON, John. África e os africanos na formação do mundo atlântico: 
1400 – 1800.Trad. de Marisa Rocha Mota. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

COSTA E SILVA, Alberto. Francisco Félix de Souza: mercador de escravos. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira/EDUERJ, 2004. 
FAGE, J. D. História da África. Lisboa: Edições 70, 1997. NASCIMENTO, 
Elisa Larkin. A matriz africana no mundo. São Paulo: Selo Negro, 2008. 

 

NASCIMENTO, Elisa Larkin. A matriz africana no mundo. São Paulo: Selo 

Negro, 2008. 

SILVÉRIO, Valter Roberto. Síntese da coleção história geral da 

África:século XVI ao século XX. Brasília, DF: UNESCO, 2013. 

FASI, Mohammed El (org). História Geral da África: África do século VII ao XI. 
Vol. III: Brasília, DF: UNESCO, 2010. 
www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraDownload.do?select...co... 

1. 
História geral da África, II: África antiga / editado por GamalMokhtar. – 2.ed. 
rev. – ... África. I. Mokhtar, Gamal II. UNESCO III. Brasil. Ministério DA 
Educação NIANE, D. T. (org.). História Geral da África: África do séculos XII e 

XVI. Vol. IV. Brasília, DF: UNESCO, 2010. 
unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/190252POR.pdf 
Coleção História Geral da África da UNESCO. Volume I. Metodologia e pré- 
história da África. (Editor J. Ki-Zerbo). Volume II. África antiga. (Editor G. 

Mokhtar). 

 
ÁFRICA III: COLONIALISMO, INDEPENDÊNCIAS E FORMAÇÃO DA 

ÁFRICA CONTEMPORÂNEA 

 
EMENTA: A África e o processo de colonização europeia. A Partilha da África. 

Resistências Africanas: organizações, ideologias e movimentos. A economia 

africana no mundo contemporâneo. Política e nacionalismo em África. A África 

no contexto dos séculos XX e XXI. 

PECC: Elaboração de atividades que fomentem a prática de ensino, tais como: 

seminários para o melhor desenvolvimento da didática, da organização de 

conteúdos e da melhor linguagem a ser utilizada independente do público 

ouvinte e/ou elaboração de planos de aulas que igualmente ajudem os alunos a 

aprimorarem sua prática docente. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraDownload.do?select...co
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APPIAH, KwaneAntonhy. Na casa de meu pai: a África na filosofia da cultura. 

Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. 

BRUNSCHWIG, Henri. A partilha da África Negra. São Paulo: Perspectiva, 

2004. 

HERNANDEZ, Leila Leite. A África na sala de aula: visita à história 

contemporânea. São Paulo: Selo Negro, 2005. 

THORNTON, John. África e os africanos na formação do mundo atlântico: 

1400 – 1800.Trad. de Marisa Rocha Mota. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 
 

MAZRUI, Ali A. (Org). História Geral da África. Vol. VIII: África desde 1935. 

Brasília, DF: UNESCO, 2010. 

 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998. 

BOAHEN, Albert Adu (Org.). História Geral da África. Vol. VII: África sob 

dominação colonial, 1880-1935. Brasília, DF: UNESCO, 2010. 

unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/190255POR.pdf 

Volume I. Metodologia e pré-história da África. (Editor J. Ki-Zerbo). VolumeII 

...História geral da África, V: África do século XVI ao XVIII 

CABAÇO, José Luís. Moçambique: identidade, colonialismo e libertação. São 

Paulo: Editora Unesp, 2009. 

CARVALHO, Rui Moreira de. Compreender África: teorias e práticas de 

gestão. Rio de Janeiro: FGV, 2005. 

AJAYI, Jacob Fetus Ade (Org). História Geral da África. Vol. VI: África do 

século XIX à década de 1880. Brasília, DF: UNESCO, 2010. 

unesdoc.unesco.org/images/0019/001902/190253POR.pdf 

SILVÉRIO, Valter Roberto. Síntese da coleção História Geral da 

África:século XVI ao século XX. Brasília, DF: UNESCO, 2013 

BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998. 

 
CABAÇO, José Luís. Moçambique: identidade, colonialismo e libertação. São 

Paulo: Editora Unesp, 2009. 
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CARVALHO, Rui Moreira de. Compreender África: teorias e práticas de 

gestão. Rio de Janeiro: FGV, 2005. 

HERNANDEZ, Leila Leite. Os filhos da terra do sol. A formação do Estado- 

nação em Cabo Verde. São Paulo: Summus/Selo Negro, 2002. 

 

 
HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA 

 
 

EMENTA: Etno-história e o lugar dos índios e dos afro-brasileiros na história. O 

escravismo colonial brasileiro: história e historiografia. Os índios no Brasil 

Colonial e Imperial. A influência política e cultural dos afro-brasileiros na 

formação política e econômica brasileira no período pós-abolição. Territórios 

negros. Os índios e as terras de fronteira. Movimento negro contemporâneo. 

Cultura e trabalho da população negra no Brasil contemporâneo. A questão 

Indígena no Brasil Republicano. 

PECC: Elaboração de atividades que fomentem a prática de ensino, tais como: 

seminários para o melhor desenvolvimento da didática, da organização de 

conteúdos e da melhor linguagem a ser utilizada independente do público 

ouvinte e/ou elaboração de planos de aulas que igualmente ajudem os alunos a 

aprimorarem sua prática docente. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Os índios na história do Brasil. Rio de 

Janeiro: Editora FGV, 2010. 

CUNHA, Manuela Carneiro da. Índios no Brasil: história, direitos e cidadania. 

São Paulo: Claro Enigma, 2012. 

CUNHA, Manuela Carneiro da. História dos índios no Brasil. São Paulo: 

Companhia das Letras/FAPESP, 1998. 

GORENDER, Jacob. Brasil em preto e branco: o passado escravista que não 

passou.São Paulo: SENAC, 2000. 

MATTOS, Hebe Maria. Escravidão e cidadania no Brasil monárquico. Rio 

de Janeiro: Zahar, 2000. 
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MATTOS, Regiane Augusto. História e cultura afro-brasileira. 2ª Ed. São 

Paulo: Contexto, 2012. 

MOURA, Clóvis. Historia do negro brasileiro. 2ª Ed. São Paulo: Ática, 1994. 
 

MATTOS, Hebe Maria. Escravidão e cidadania no Brasil monárquico. Rio 

de Janeiro: Zahar, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

KAYSER, Harmut-Emanuel. Os direitos dos povos indígenas do Brasil: 

desenvolvimento histórico e estágio atual. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 

2010. 

BETHELL, Leslie. História da América LatinaColonial.São Paulo: EDUSP, 

1999. 

REIS, João José; GOMES, Flávio da Silva. (Org.) Liberdade por um fio: 

história dos quilombos no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 

VAINFAS, Ronaldo. A heresia dos índios: catolicismo e rebeldia no Brasil 

colonial. São Paulo: Cia das Letras, 1995. 

 

 
ORIENTE MÉDIO, ÁSIA E OCEANIA: SOCIEDADES E POVOS 

 
 

EMENTA: A História da civilização árabe-islâmica. Origens e desenvolvimento 

do nacionalismo árabe. A criação das fronteiras nacionais no Oriente Médio. O 

―choque  de  civilizações‖:  o  debate  acerca  do  Orientalismo  na  História.  O 

conflito entre Israel e Palestina. Transformações e permanências econômicas, 

políticas, culturais e sociais das sociedades asiáticas do século XIX a XXI. O 

subcontinente indiano. Do ―Japão medieval‖ à atualidade. A China nos séculos 

XX e XXI: da revolução socialista à nova potência mundial. 

PECC: Elaboração de atividades que fomentem a prática de ensino, tais como: 

seminários para o melhor desenvolvimento da didática, da organização de 

conteúdos e da melhor linguagem a ser utilizada independente do público 

ouvinte e/ou elaboração de planos de aulas que igualmente ajudem os alunos a 

aprimorarem sua prática docente. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 



85  

HOURANI, Albert. Uma história dos povos árabes. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1991. 

KIRK, George E. História do Oriente Médio. Rio de Janeiro: Zahar, 1967. 
 

NAIPAUL, Vidiadhar S. Além da fé: indonésia, Irã, Paquistão, Malásia. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1999. 

PINTO, Eduardo Costa; ACIOLY, Luciana; LEÃO, Rodrigo Pimentel Ferreira. A 

China na nova configuração global: impactos políticos e econômicos. 

Brasília, DF: IPEA, 2011. 

PROCÓPIO, Argemiro. O Século da China. Curitiba: Ed. Juruá, 2010. 
 

SAID, Edward W. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2007. 

SHENG, Shu. A História da China Popular no século XX. São Paulo: Editora 

FGV, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

GARELLI, Paul; NIKIPROWETZKY, V. O oriente próximo asiático. São  

Paulo: Pioneira/Edusp, 1982. 

WEYER, Robert Van de. Uma nova ordem política e religiosa pós-11 de 

setembro. São Paulo: Loyola, 2001. 

PANIKKAR, KavalamMadhava. A dominação ocidental na Ásia: do século  

XV aos nossos dias. São Paulo: Saga, 2001. 

 

 
HISTÓRIA DA EUROPA 

 
 

EMENTA: Antiguidade Clássica. Europa Medieval. Reformas Religiosas. 

Estado Moderno. Renascimento. Iluminismo. Revolução Industrial. Revolução 

Francesa. O mundo burguês e sua crítica: liberalismo, socialismo e 

conservadorismo no século XIX. Imperialismos, nacionalismos e vanguardas 

culturais. As guerras mundiais. A experiência socialista. O cenário mundial 

após a Segunda Grande Guerra: a cultura da Guerra Fria. Globalização. 

Espaço, tempo e nação no final do século XX. 

PECC: Elaboração de atividades que fomentem a prática de ensino, tais como: 

seminários para o melhor desenvolvimento da didática, da organização de 
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conteúdos e da melhor linguagem a ser utilizada independente do público 

ouvinte e/ou elaboração de planos de aulas que igualmente ajudem os alunos a 

aprimorarem sua prática docente. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

ANDERSON, Perry. Linhagens do Estado Absolutista. São Paulo: 

Brasiliense, 1985. 

BLOCH, Marc. A Sociedade Feudal. São Paulo: Martins Fontes, 1982. 
 

BURKE, Peter. Cultura popular na idade moderna - Europa, 1500-1800. São 

Paulo: Cia das Letras, 1995. 

COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. São Paulo: Hemus, 1975 
 

DELUMEAU, Jean. A civilizacão do renascimento. Lisboa: Estampa,1994. 
 

DOBB, Maurice. Do Feudalismo para o Capitalismo. In: Paul Sweezy (Org.). 

A Transição do Feudalismo para o Capitalismo. 3 ed. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1983. 

FURET, Francois. Dicionário crítico da Revolução Francesa. São Paulo, 

Editora Saraiva, 1988. 

FUNARI, Pedro Paulo. A vida quotidiana na Roma Antiga. São Paulo: 

Annablume, 2003. 

LOPES, Marcos Antonio. Voltaire historiador: uma introdução ao pensamento 

histórico na época do iluminismo. Campinas: Papirus, 2001. 

HOBSBAWM Eric J. A era do capital: 1848-1875. 9a ed. São Paulo: Paz e 

Terra, 2002. 

  . A era dos extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
 

  . A era dos Impérios: 1875-1914. 8a ed. São Paulo: Paz e Terra, 2003. 
 

PERROT, Michelle (Org.). História da Vida Privada. Vol.4 Da Revolução 

Francesa à Primeira Guerra. São Paulo: Companhia das Letras. 2001. 

MAGNOLI, Demetrio. O mundo contemporâneo. São Paulo: Editora Atual, 

2004. 

THOMPSON, Edward Palmer. A Formação da Classe Operária Inglesa. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

HILL, Christopher. Lênin e a Revolução Russa. Rio de Janeiro: Zahar, 1977. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

HOBSBAWM Eric J. A era do capital: 1848-1875. 9a ed. São Paulo: Paz e 

Terra, 2002. 

  . A era dos extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
 

  . A era dos Impérios: 1875-1914. 8a ed. São Paulo: Paz e Terra, 2003. 
 

PERROT, Michelle (Org.). História da Vida Privada. Vol.4 Da Revolução 

Francesa à Primeira Guerra. São Paulo: Companhia das Letras. 2001. 

MAGNOLI, Demetrio. O mundo contemporâneo. São Paulo: Editora Atual, 

2004. 

THOMPSON, Edward Palmer. A Formação da Classe Operária Inglesa. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

HILL, Christopher. Lênin e a Revolução Russa. Rio de Janeiro: Zahar, 1977. 

 
 

METODOLOGIA DO ENSINO DE HISTÓRIA 
 

EMENTA: Conteúdos e métodos de ensino de História. Ensino, aprendizagem 

e formação de professores de História. Organização do trabalho pedagógico 

(currículo, materiais didáticos, projetos políticos pedagógicos, prática docente, 

gestão, etc.) e ensino de História. Permanências e mudanças na história da 

disciplina História. O ensino de História da África. 

PECC: Elaboração de atividades que fomentem a prática de ensino, tais como: 

seminários para o melhor desenvolvimento da didática, da organização de 

conteúdos e da melhor linguagem a ser utilizada independente do público 

ouvinte e/ou elaboração de planos de aulas que igualmente ajudem os alunos a 

aprimorarem sua prática docente. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

 
BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de história: fundamentos e 

métodos. São Paulo: Cortez, 4ª ed., 2011. 

CABRINI, Conceição e outros. O ensino de história: revisão urgente. São 

Paulo: Brasiliense, 1986. 
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JENKINS, Keith. A História repensada. Tradução de Mario Vilela. Revisão 

Técnica de. Margareth Rago. São Paulo, Contexto, 2001 

KARNAL, Leandro (org.). História na sala de aula:conceitos, práticas e 

propostas. São Paulo: Contexto, 6ª ed., 2010. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HERNANDEZ,Leila Leite. A África na sala de aula: visita à história 

contemporânea. São Paulo: Selo Negro, 4ª ed., 2008. 

MELO, Aldina da Silva; BARBOSA, Viviane de Oliveira. A África no ensino de 

História no Brasil. Disponível em: 

https://www.snh2017.anpuh.org/resources/anais/54/1502842234_ARQUIVO_Ar 

tigoHistoriadaAfrica-AldinaeViviane.pdf>Acesso em: 20/08/2018 

RUSEN, Jörn. História viva: teoria da história III: formas e funções do 

conhecimento histórico. Brasília: Editora UNB, 2007. 

  . Razão histórica: reconstrução do passado: os princípios da pesquisa 

história. Brasília: Editora UNB, 2010. 

OLIVA, Anderson Ribeiro. A História da África nos bancos escolares: 

representações e imprecisões na literatura didática. Estud. afro-asiát., Rio de 

Janeiro , v. 25, n. 3, p. 421-461, 2003. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101- 

546X2003000300003&lng=pt&nrm=iso>. Acessoem 27 ago. 2018. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0101-546X2003000300003. 

OLIVA, Anderson Ribeiro. A história africana nas escolas brasileiras: entre o 

prescrito e o vivido, da legislação educacional aos olhares dos especialistas 

(1995-2006). História,  Franca ,  v. 28, n. 2,  p. 143-172, 2009 . Disponível 

em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101- 

90742009000200007&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 27 ago. 2018. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0101-90742009000200007 

 

CURRÍCULO 
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http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0101-
http://dx.doi.org/10.1590/S0101-546X2003000300003
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0101-
http://dx.doi.org/10.1590/S0101-90742009000200007
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EMENTA: Reflexão crítica sobre as bases teóricas do currículo e os 

paradigmas curriculares. Dimensões histórica, política, econômica, cultural e 

social do currículo. 

PECC: Reflexão sobre Projetos Político-Pedagógicos de escolas do ensino 

fundamental e do ensino médio do Maranhão. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

SILVA, Tomaz Tadeu da; MOREIRA, Antonio Flavio B. (Orgs.). Territórios 

contestados: o currículo e os novos mapas políticos e culturais. Petrópolis: Ed. 

Vozes, 1995 

SACRISTÁN, José Gimeno. O currículo: uma reflexão sobre a prática. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1998. 

SILVA, Tomaz Tadeu. Documentos de Identidade: uma introdução às teorias 

do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

FERNANDES, Cláudia de Oliveira; FREITAS. Luiz Carlos de. Indagações 

sobre o Currículo: currículo e avaliação. Brasília: Ministério da Educação, 

Secretaria de Educação Básica, 2008. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag5.pdf. Acesso em: 14 de 

setembro de 2016 

GOMES, Nilma Lino. Indagações sobre Currículo – diversidade e currículo. 

Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2008. 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag4.pdf. 

Acesso em: 11 de dezembro de 2016. 

APPLE, Michael W. Currículo, poder e lutas educacionais: com a palavra, 

os subalternos. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa; CANDAU, Vera. Indagações sobre 

Currículo – currículo, conhecimento e cultura. Brasília: Ministério da Educação, 

Secretaria de Educação Básica, 2007. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag3.pdf Acesso em: 14 de 

setembro de 2016. 

 
 

 
DIDÁTICA 
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http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag3.pdf
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EMENTA: A organização do processo didático-pedagógico. O trabalho docente 

no contexto escolar e social. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

CANDAU, Vera (Org.). Didática, currículo e saberes escolares. 2ª Ed. Rio de 

Janeiro: DP&A, 2002. 

  . A Didática em questão. Rio de Janeiro: vozes, 1996. 
 

CASTRO, Amélia Domingues; CARAVALHO, Ana Maria Pessoa de. Ensinar a 

Ensinar: didática para a escola fundamental e média. São Paulo: Cengage 

Learning, 2001. 

FAZENDA, Ivani. Didática e interdisciplinaridade. Campinas, SP: Papirus, 
1998. 
PIMENTA, Selma Garrido. Didática e formação de professores: percursos e 

perspectivas no Brasil e em Portugal. São Paulo: Cortez, 1997. 

VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.) Repensando a Didática. São Paulo: 
Campinas, 2004. 
FRANCO, Maria Amélia Santoro; PIMENTA, Selma Garrido. Didática: embates 

contemporâneos. Edições Loyola: São Paulo, 2010. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 

educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1995. - 

GODOY, Anterita Cristina de Sousa. Et al. Fundamentos do Trabalho 

pedagógico. Campinas: Alínea, 2009. 

LIBANEO, Jose Carlos. Democratização da escola pública: a pedagogia 

crítico-social dos conteúdos. São Paulo: Loyola, 1995. 

SACRISTAN, J. Gimeno; PEREZ GOMES, A.I. Compreender e transformar o 

ensino. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis,  

RJ: Vozes, 2002. 

LIBANEO, Jose Carlos. Democratização da escola pública: a pedagogia 

crítico-social dos conteúdos. São Paulo: Loyola, 1995. 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 
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EMENTA: Relações entre Psicologia e Educação: origens, pressupostos e 

conceitos básicos. Estudo da experiência humana dinamizada por estruturas 

sociais com ênfase nas situações escolares. A escola como sistema social. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

CAMPOS, Dinah Martins de Souza. Psicologia da aprendizagem. Petrópolis: 

Vozes, 2014 

GOULART, Íris Barbosa. Psicologia da Educação: fundamentos teóricos e 

aplicações à prática pedagógica. Petrópolis: Vozes, 1994. 

BOCK, Ana Merces Bahia; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes 

Trassi. Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia. 14. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2008. 

BIBLIOGRAFICA COMPLEMENTAR 
 

SALVADOR, Cesar Coll. Psicologia da educação. Porto Alegre: Artmed, 

1999. 

VIGOTSKI, Lev. Pensamento e linguagem. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2008. 
REGO, Teresa Cristina. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da 

educação. Petrópolis: Vozes, 1995. 

BIAGGIO, Angela M. Brasil. Psicologia do desenvolvimento. 24. ed. 

Petrópolis: Vozes, 2015. 

 

 
EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS I 

 
 

EMENTA: Especificidades das relações étnico-raciais no Brasil. Construção 

histórica das desigualdades entre a população negra e a população branca. 

Lutas e reivindicações do movimento negro por escolarização. Diversidade 

étnico-racial e currículo. A Lei nº 10.639/2003 e a Lei nº 11.645/2008. 

PECC: Análise de ações realizadas por instituições da educação básica do 

Maranhão sobre a Educação das Relações Étnico-Raciais. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves e; GONÇALVES, Luiz Alberto Oliveira; 
Movimento negro e educação. Revista Brasileira de Educação, nº 15, 
set/out/nov/dez. 2000, p. 134- 158. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n15/n15a09.pdf. Acesso em 10 de dezembro de 
2016. 
GONCALVES, Luiz Alberto Oliveira. O jogo das diferencas: o 

multiculturalismo e seus contextos. 4.ed. BELO HORIZONTE: AUTENTICA, 

2016. 

MUNANGA, K. Negritude: Usos e sentidos. São Paulo: Editora Ática, 1986. 
 

SANTOS, Gislene Aparecida dos. A invenção do “ser negro”: um percurso 

das idéias que naturalizaram a inferioridade dos negros. São Paulo: 

Educ/Fapesp; Rio de Janeiro: Pallas, 2005. 

GOMES, Nilma Lino. Alguns termos e conceitos presentes no debate sobre as 
relações raciais no Brasil: uma breve discussão. In: Educação anti-racista: 

caminhos abertos pela Lei Federal nº. 10.639/03.Brasília: Ministério da 
Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 
2005, p. 39-62. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BRASIL. Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm> 
 

  . Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade 

da temática ―História e Cultura Afro-Brasileira‖, e dá outras providências. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.639.htm> 

  . Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no 

currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática ―História e 

Cultura         Afro-Brasileira        e        Indígena‖. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm> 
 

  . Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana. Brasília: MEC/SEPPIR, 2004. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/003.pdf. Acesso em 15 de dezembro 

de 2017. 

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n15/n15a09.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/003.pdf
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  . Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das RelaçõesÉtnico-Raciais e para o Ensino 

de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília: SECAD; SEPPIR, 

2009. Disponível em: http://www.seppir.gov.br/.arquivos/leiafrica.pdf. Acesso 

em: 15 de dezembro de 2016. 

  . Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Quilombola. MEC/SECADI, SEB, CNE/CEB, 2012. Disponível em: 

http://etnicoracial.mec.gov.br/images/pdf/diretrizes_curric_educ_quilombola.pdf 

Acesso em: 14 de dezembro de 2016. 

MUNANGA, Kabengele. A questão da diversidade e da política de 
reconhecimento das diferenças. In: Crítica e Sociedade: Revista de Cultura 

Política. V. 4, Nº 1, Dossiê: Relações Raciais e Diversidade Cultural, jul. 2014, 
p. 34-45. Disponível em: 
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Acessado em: 07 de março de 2016. 
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v. 14, p. 493-518. Disponível em: 

<https://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/article/view/2749>. Acesso em: 

8 de fevereiro de 2017. 

COELHO, Wilma de Nazaré Baía; MÜLLER, Tânia Mara Pedroso; FERREIRA, 

Paulo Antônio Barbosa. (Org.). Relações Étnico-Raciais, Formação de 

Professores e Currículo. 1ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2015. 

 

 
EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS II 

 
 

EMENTA: O ensino da História e Cultura Africana e Afro-Brasileira nos 

diferentes níveis, etapas e modalidades da educação. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BRASIL. Educação anti-racista: caminhos abertos pela Lei Federal nº. 

10.639/03.Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005, p. 39-62. 

  . Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico- 

Raciais. Brasília: SECAD, 2006. 

http://www.seppir.gov.br/.arquivos/leiafrica.pdf
http://etnicoracial.mec.gov.br/images/pdf/diretrizes_curric_educ_quilombola.pdf
http://www.seer.ufu.br/index.php/criticasociedade/article/view/26989/14725
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GOMES, Nilma Lino. (Org) Práticas pedagógicas de trabalho com relações 
étnico-raciais na escola na perspectiva da Lei nº 10.639/03. Brasília: MEC; 
UNESCO, 2012. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

DIAS, Lucimar Rosa. Considerações para uma educação que promova a 

igualdade étnico-racial das crianças nas creches e pré-escola. Revista 

Eletrônica de Educação (São Carlos), 2015, v. 01, p. 256-267. Disponível em: 

http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/view/1139/423. Acesso 

em: 10 de fevereiro de 2017. 

MIRANDA, Shirley Aparecida de. Dilemas do reconhecimento: a escola 

quilombola 'que vi de perto'. Revista da Associação Brasileira de 

Pesquisadores(as) Negros(as) - ABPN, 2016, v. 8, p. 68-89. Disponível em: 

http://www.abpn.org.br/revista/index.php/revistaabpn1/article/view/43. Acesso 

em: 2 de fevereiro de 2017. 

MÜLLER. Tânia Mara Pedroso. A produção acadêmica sobre a imagem do 

negro no livro didático: Estado do Conhecimento (2003-2013). Anais da 37º 

Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação,  Grupo  de  Trabalho  nº  21  ―Educação  e  Relações  Étnico-Raciais‖. 

2015. Disponível em: http://37reuniao.anped.org.br/wp- 

content/uploads/2015/02/Trabalho-GT21-3684.pdf Acesso em: 15 de janeiro de 

2016. 

SILVA, Paulo Vinicius Baptista da; TEIXEIRA, Rozana; PACÍFICO, Tânia Mara. 

Políticas de promoção de igualdade racial e programa de distribuição de livros 

didáticos. Educação e Pesquisa, vol. 39, nº. 1, jan.-mar. 2013, p. 127-143. 

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ep/v39n1/v39n1a09.pdf Acesso em: 22 

de julho de 2016. 

SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves e. Crianças negras entre a assimilação e 
a negritude. Revista Eletrônica de Educação, v. 9, n. 2, 2015, p. 161-187. 

Disponível em: 
http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/viewFile/1137/408 
Acesso em: 20 de março de 2016. 

 
 
 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

 
 

EMENTA: Teoria e Metodologia da História da Educação. A Educação em 

perspectiva mundial: aspectos gerais da gênese e consolidação da educação 

burguesa. A Educação no tempo dos Jesuítas. O ensino régio e a política 

http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/view/1139/423
http://www.abpn.org.br/revista/index.php/revistaabpn1/article/view/43
http://37reuniao.anped.org.br/wp-content/uploads/2015/02/Trabalho-GT21-3684.pdf
http://37reuniao.anped.org.br/wp-content/uploads/2015/02/Trabalho-GT21-3684.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ep/v39n1/v39n1a09.pdf
http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/viewFile/1137/408
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Pombalina. A educação no Império. A educação republicana nos seus 

diferentes contextos históricos. História da educação da população negra. 

História da educação da mulher. História da educação indígena. História da 

educação e movimentos sociais. História da educação e infância. História da 

Educação e instituições escolares. História da Educação no Maranhão: 

aspectos gerais. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros 

escritos. São Paulo: Editora UNESP, 2000. 

MANACORDA, Mario A. História da Educação: da antiguidade aos nossos. 13 

a ed., São Paulo: Cortez, 2010. 

ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da Educação no Brasil (1930 – 

1973). Petrópolis: Vozes, 1990. 

SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil. 4ª ed. 

Campinhas, SP: Autores Associados, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CAMBI, Franco. História da Pedagogia. São Paulo: Editora UNESP, 1999. 

GHIRALDELLIJÚNIOR, Paulo; STEPHANOU, Maria; BASTOS, Maria Helena 

Câmara. Histórias e memórias da educação no Brasil: Séc.XX. 4. Ed. Vol. 

III. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 
 

MÉSZÁROS, István. Educação para além do capital. São Paulo: Boitempo 

Editorial, 2005. 

SAVIANI, Dermeval. História, educação e transformação: tendências e 

perspectivas para a educação pública no Brasil. Campinhas, SP: Autores 

Associados, 2011 

GHIRALDELLI JÚNIOR, Paulo; STEPHANOU, Maria; BASTOS, Maria Helena 

Câmara. Histórias e memórias da educação no Brasil: Séc. XVI-XVIII. 4. Ed. 

Vol. I. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 

 

 
EDUCAÇÃO, GÊNERO E SEXUALIDADE 
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EMENTA: Educação e relações de gênero. Diversidade sexual na Educação. 

As mulheres no Brasil e no mundo: abordagem histórica. Educação e 

orientação sexual. Homofobia nas Escolas. Heteronormatividade e Homofobia. 

Direitos humanos e Direitos sexuais. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

DEL PRIORE, Mary. A mulher na história do Brasil. 4ª ed.São Paulo: 

Contexto, 1994. 

JUNQUEIRA, Rogério Diniz (org.). Diversidade sexual na educação: 

problematizações sobre a homofobia nas escolas. Brasília: MEC, SECAD, 

UNESCO, 2009. 

LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva 

pós-estruturalista. 9.ed. Petrópolis/ RJ: Vozes, 2007. 

FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade. Vol1: A vontade de saber. Rio 

de Janeiro: Graal, 1985. 

BEAUVOIR, Simone. O segundo sexo: fatos e mitos. São Paulo: Difusão 
Européia do Livro, 1980 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

LUZ, ManciStancki da; Carvalho, MARIALIA Gomes de; CASAGRANDE, 

Lindamir Salete. Construindo a igualdade na diversidade: gênero e 

sexualidade na escola. Curitiba: UTFPR, 2009. 

NUNES, César. A educação sexual da criança: subsídios teóricos e 

propostas práticas para uma abordagem da sexualidade para além da 

transversalidade. 2. ed. Campinas: Autores Associados, 2006. 

PINTO, Celi Regina Jardim. Uma história do feminismo no Brasil.  São 

Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2003. (Coleção História do Povo 

Brasileiro) 

SILVA, Sirlene Mota Pinheiro da. A mulher professora e a sexualidade no 

espaço escolar. São Luís: EDUFMA, 2011. 

STRECK, Danilo R; REDIN, Euclides; ZITKOSKI, José (orgs.). Dicionário 
Paulo Freire. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 
TORRES, Marco Antonio. A diversidade sexual na educação e os direitos 

de cidadania LGBT na escola. Belo Horizonte: Autêntica, 2010 
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POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 
 

EMENTA: Análise das relações entre Estado, Política e educação; aspectos 

históricos e contemporâneos. Análise das políticas educacionais. 

PECC: Estudo de projetos e planos educacionais formulados no âmbito do 

Estado do Maranhão. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

OLIVEIRA, Dalila Andrade. Gestão democrática da Educação: desafios 

contemporâneos. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2009. 

  . DUARTE, Marisa Ribeiro Teixeira. Política e trabalho na escola: 

administração dos sistemas públicos de educação básica. 3. ed. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2003. 

SAVIANI, Demerval. Da nova LDB ao FUNDEB: por uma política educacional. 

Campinas: Autores Associados, 2007. 

  . Educação brasileira: estrutura e sistema. 4ed. Autores Associados, 

1975. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 

de outubro de 1988. 

  . Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional. 

  . Lei nº. 11.494, de 20 de junho de 2007. Regulamenta o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – FUNDEB. 

HADDAD, Sergio. O banco mundial e as politicas educacionais. São Paulo: 

Cortez, 1996. 

  . Gestão democrática da educação: desafios contemporâneos. 
Petrópolis: Vozes, 2015. 
  . Política e gestão da educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. 

 

SAVIANI, Dermeval. A nova lei da educação: trajetoria, limites e perspectivas. 

Campinas: Autores Associados, 2008. (16) 

OLIVEIRA. Dalila Andrade. As políticas para o ensino médio na realidade 

brasileira: uma agenda em disputa. POIÉSIS - Revista do Programa de Pós- 
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Graduação em Educação (Unisul), v. 10, p. 187-198, 2016. Disponível em: 

http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Poiesis/article/view/3882/270 

0. Acesso em: 02 de maio de 2017. 

 

 
EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA 

 
 

EMENTA: As dinâmicas históricas de formação dos quilombos enquanto 

comunidades rurais e urbanas de luta pela territorialidade e identidade étnico- 

racial. A inserção dos saberes tradicionais quilombolas no currículo escolar. A 

implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Quilombola (2012). 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BRAGA, Maria Lúcia de Santana; SOUSA, Edileuza Penha de; PINTO, Ana 

Flávia Magalhães. (Org.) Ensino Médio: mercado de trabalho, religiosidade e 

educação quilombola. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade. – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade. 2005. 

CARDOSO, Maria da Graça Reis. A educação nas áreas remanescentes de 

quilombos no Maranhão: um estudo da realidade educacional das 

comunidades negras de castelo e cajueiro no município de Alcântara. 

Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Maranhão. 

São Luís/MA, 2004. 

NASCIMENTO, Abdias. Quilombismo: documentos da militância pan- 

africanista. Petrópolis, Vozes, 1980. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

BRASIL. Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. Institui a Política 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais. Disponívelem: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007- 
2010/2007/decreto/d6040.htm>. Acesso em 20 de Abril de 2017. 

 

  . Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico- 

Raciais.Brasília:SECAD, 2006. Disponívelem: 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/orientacoes_etnicoraciais.pdf Acesso 

em: 14 de setembro de 2016. 

CENTRO DE CULTURA NEGRA DO MARANHÃO. Projeto Vida de Negro 20 
anos – Quilombos e Terras de Preto no Maranhão. Maranhão, 2008. 

http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Poiesis/article/view/3882/2700
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Poiesis/article/view/3882/2700
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/orientacoes_etnicoraciais.pdf
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JESUS, Ilma Fátima de. Educação, gênero e etnia: um estudo sobre a 

realidade educacional feminina na comunidade remanescente de quilombo de 

São Cristóvão, município de Viana, Estado do Maranhão. Dissertação 

(Mestrado em Educação) - Universidade Federal do Maranhão. São Luís/MA, 

2001 

BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Quilombola. MEC/SECADI, SEB, CNE/CEB, 2012. 

 

 
EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

 
 

EMENTA: Caracterização histórica dos direitos humanos. Legislação e tratados 

nacionais e internacionais (globais e regionais) de proteção dos direitos 

humanos. Contexto nacional das formas de violência social e politica. Violações 

dos direitos básicos de segurança, econômica, sobrevivência, identidade 

cultural, religiosa de grandes contingentes populacionais. Autoritarismo no 

Brasil. Direitos humanos e pratica de racismo. Ações e proposições da 

sociedade civil organizada e governamental no campo das politicas públicas. 

Defesa dos direitos humanos e de reparações das violações. Conjuntura atual 

de desigualdade e exclusão social. Ações afirmativas e educação. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

CLAUDE, Richard P. ANDREOPOULOS, George. Educação em Direitos 

Humanos Para o Século XXI. São Paulo: Edusp. 2007. 

LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva 

pós-estruturalista. 9.ed. Petrópolis/ RJ: Vozes, 2007. 

MUSSI, Vanderléia Paes Leite. Direitos humanos na educação superior: 

subsídios para a educação em direitos humanos na pedagogia. João Pessoa: 

Editora Universitária da UFPB, 2010 

TORRES, Marco Antonio. A diversidade sexual na educação e os direitos 

de cidadania LGBT na escola. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 

ARAÚJO, Ulisses F. Psicologia e direitos humanos: Educação inclusiva, 

direitos humanos na escola. Brasília: Conselho Federal de Psicologia, 2005. 
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HADDAD, Sergio. Novos caminhos em Educação de Jovens e Adultos 

EJA: um estudo de ações do poder publico em cidades de regiões 

metropolitanas brasileiras. São Paulo: Global, 2007. 

MENDES, Renata Caroline Pereira Reis. Aprender a viver juntos. Brasília: 
Unesco, 2003 
MUSSI, Vanderléia Paes Leite. Direitos humanos e cidadania: 

desenvolvimentos pela educação em direitos humanos. Campo Grande:  

Editora da UFMS, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

ARAÚJO, Ulisses F. Psicologia e direitos humanos: Educação inclusiva, 

direitos humanos na escola. Brasília: Conselho Federal de Psicologia, 2005. 

HADDAD, Sergio. Novos caminhos em Educação de Jovens e Adultos 

EJA: um estudo de ações do poder publico em cidades de regiões 

metropolitanas brasileiras. São Paulo: Global, 2007. 

MENDES, Renata Caroline Pereira Reis. Aprender a viver juntos. Brasília: 

Unesco, 2003. 

MUSSI, Vanderléia Paes Leite. Direitos humanos e cidadania: 

desenvolvimentos pela educação em direitos humanos. Campo Grande:  

Editora da UFMS, 2013. 

HADDAD, Sérgio. GRACIANO, Mariângela. A Educação entre os Direitos 

Humanos. São Paulo: Autores Associados. 2006. 

 
FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E SOCIOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO 

EMENTA: Relações entre sociedade e escola na perspectiva de Durkheim, 

Weber, Marx e Gramsci. Educação, Filosofia e poder. As teorias crítico- 

reprodutivistas e a concepção dialética da educação. A Filosofia da Educação e 

a Sociologia da Educação e suas implicações para a prática pedagógica. 

Análise da escola, seus sujeitos e seus contextos. 

PECC: Análise dos indicadores sociais dos(as) estudantes da educação básica 

do Estado do Maranhão. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

DAMASCENO, Maria Nobre. Artesania do saber: tecendo os fios da educação 

popular. Ceará: Editora UFC, 2005. 
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FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática 

educativa. 55ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2017. 

SAVIANI, Dermeval. História das idéias pedagógicas no Brasil. Campinas: 

Autores Associados, 2011. 

SAVIANI, Dermeval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. 17ª 

ed. Campinas: Autores Associados, 2007. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Filosofia São Paulo: Cortez, 1993. 
 

MATOS, Olgária. Filosofia, a polifonia da razão: filosofia e educação. São 

Paulo: SCIPIONE, 2006. 

DAMASCENO, Maria Nobre. Artesania do saber: tecendo os fios da educação 

popular. Ceará: Editora UFC, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

IBGE. Síntese de Indicadores Sociais: Uma análise das condições de vida da 

população brasileira. 2016. Disponível  em 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv98965.pdfAcesso em: 

16/02/2017. 

CUNHA, Luiz Antonio. Educação e desenvolvimento social no Brasil. Rio de 

Janeiro: Francisco Alves, 1978. 

GADOTTI, Moacir. Concepção dialética da educação: um estudo introdutório. 

São Paulo: Cortez, 1997. 

LOMBARDI, José Claudinei; Goergen, Pedro.Ética e educação: reflexões 

filosóficas e históricas. Campinas: Autores Associados, 2005. 

OLIVEIRA, Terezinha. Antiguidade e Medievo: olhares histórico-filosóficos da 

educação. Maringá: EDUEM, 2008. 

 

 
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) 

 
 

EMENTA: Noções básicas de LIBRAS com vistas a uma comunicação 

funcional entre ouvintes e surdos no âmbito escolar. Aspectos gerais de 

LIBRAS. Léxico de categorias semânticas. Vocabulário específico da área de 

Ciências. Principais Verbos. 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv98965.pdf
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

QUADROS, Ronice Muller de. Educação de Surdos – A aquisição da 

linguagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 2004. 

BRITO, Lucinda Ferreira. Por uma gramática de línguas de sinais. 2. ed.Rio 

de Janeiro: Tempo brasileiro, 2010. 

GESSER, Audrei. Libras: que língua é essa - crenças e preconceitos 

emtorno da língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola, 

2009. 

GESSER, Audrei. O ouvinte e a surdez: sobre ensinar e aprender a libras 
 

QUADROS, R. M; KARNOPP, L.B. Língua de sinais brasileira. Estudos 

Linguísticos. Porto Alegre: Artemed, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

CAPOVILLA, Fernando Cesar; RAPHAEL, Walkiria Duarte. Dicionário 

Enciclopédico Ilustrado Trilíngue - Língua de Sinais Brasileira. 2 Vols. São 

Paulo: EDUSP, 2008. 3ed 

CAPOVILLA, Fernando Cesar; RAPHAEL, Walkiria Duarte. Novo deit- 

libras:dicionarioenciclopedico ilustrado trilingue da lingua de sinais 

brasileira(libras)baseado em linguistica e neurociencias cognitivas. Sao 

Paulo: Edusp:Inesp: Cnpq: Capes, 2009. 

2V. 
 

ALBRES, NEIVA DE AQUINO. Atuação do intérprete educacional:reflexão e 

discussão sobre as duas modalidades de interpretação-simultânea e 

consecutiva.2. ed. - Porto Alegre: Editora Mediação, 2010. 

SÁ, NÍDIA REGINA DE LIMEIRA. E agora? Qual o sonho? Uma reflexão 

sobre o futuro da educação de surdos. (Artigo) 

DORZIAT, ANA. Educação de surdos em tempos de inclusão. (Artigo) 
 

FALCÃO, LUIZ ALBÉRICO.Surdez, cognição visual e libras : estabelecendo 

novos diálogos 

FELIPE, TANYA A. Aquisição da linguagem e escolas bilíngues para 

surdos.- Recife: Ed.Do Autor, 2010. 

GESSER, Audrei. Libras: que língua é essa - crenças e preconceitos em torno 

da língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola, 2009. 
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DISCIPLINAS OPTATIVAS 

ÁFRICA E CIÊNCIAS HUMANAS 

EMENTA: As sociologias do Sul. Estudos africanos e interdisciplinaridade. 

Produção do conhecimento e as ciências sociais em África. Procedimentos 

teórico-metodológicos da produção de conhecimento sobre a África. Estudos 

africanistas. Os(as) intelectuais africanos(as) nos estudos pós-coloniais. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

APPIAH, Kwame Anthony. Na casa de meu pai: a África na filosofia da cultura. 

Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. 

GILROY, Paul. O Atlântico Negro: modernidade e dupla consciência. Rio de 

Janeiro: 34/Universidade Cândido Mendes, 2002. 

ALMEIDA, Júlia; MIGLIEVICH-RIBEIRO, Adelia; GOMES, Heloisa Toller 

(orgs.). Crítica pós-colonial: panorama de leituras contemporâneas. Rio de 

Janeiro: 7 Letras, 2013. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998. 
 

M‘BOKOLO, Elikia. África negra- historia e civilizações: até ao século XVIII. 

Salvador/São Paulo: EDUFBA/Casa da África, 2009 

BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998. 

M‘BOKOLO, Elikia. África negra - historia e civilizações: até ao século XVIII. 

Salvador/São Paulo: EDUFBA/Casa da África, 2009. 

 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

EMENTA: Epistemologia e Histórico da Educação Ambiental. As relações entre 

a sociedade e a natureza. Problemas ambientais, consumo, sustentabilidade e 

cidadania. Políticas de Educação Ambiental. Vertentes contemporâneas em 

Educação Ambiental. Educação transformadora e educação ambiental. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

SANTO, Jose Eduardo dos. A contribuição da educação ambiental a 

esperança de pandora. São Paulo: Rima, 2006. 
 

 
 

BARCELOS, Valdo. Educação ambiental: sobre princípios, 

metodologias e atitudes. Rio de Janeiro:Vozes, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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MEMÓRIA, PATRIMÔNIO E IDENTIDADE 

 
 

Ementa: Memória e Patrimônio: definições. Cultura Material e Imaterial. 

Memória e identidade cultural. Compreender os conflitos envolvendo memória, 

identidade e patrimônio histórico. Disputas de identidades, conflitos em  torno 

da memória, reivindicações por reconhecimento. Reflexões sobre os aspetos 

caracterizadores da formação cultural brasileira: história e memória dos povos 

afro-brasileiros e indígenas. O legado dos povos Quilombolas e Guarani. 
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MOVIMENTOS SOCIAIS E QUILOMBOLAS NO BRASIL 

 
 

EMENTA: Teoria dos Movimentos sociais. Características e tipos de 

Movimentos sociais. Os novos movimentos sociais e a questão da identidade. 

Movimento social negro. Quilombos e suas características. Movimento 

Quilombola. Territorialidade, cultura, religiosidade e identidade quilombola. 

Comunidades Quilombolas e mobilizações sociais. 
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RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA 

 
 

Ementa: Saberes tradicionais a partir da cosmovisão africana e a relação entre 

religiosidades africanas e afro-brasileiras. Religiosidades em trânsito no 

contexto da iáspora africana. Transplantes, perdas, continuidades, (re)criações 

e interpenetrações. Transformações nas religiões afro-brasileiras e seu impacto 

na dinâmica do campo religioso brasileiro. Origens e expansão das religiões 

afro-brasileiras e suas relações com elementos de outras tradições religiosas. 

História das religiões de matriz africana no Brasil e a importância destas 

manifestações para a compreensão da cultura brasileira como subsídios para a 

implementação da Lei 10.639/03. 
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brasileira. São Paulo: Selo Negro, 2005. 

 

TERRITÓRIO, AMBIENTE E CONFLITOS 
 

EMENTA: O conceito de território. Uso social da natureza e a produção do 

espaço. Os espaços socialmente construídos e gestão de territórios. Ambiente 

e cultura. Os espaços rurais e urbanos as novas configurações rural urbano. os 

territórios indígenas, quilombolas e dos povos tradicionais. Justiça Ambiental e 

Ecologia Política. Conflitos socioambientais. 
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INTERVENÇÃO URBANA E IDENTIDADES 

EMENTA: Estudo, pesquisa e experimentações práticas sobre intervenção 

urbana, cidade e seus fluxos identitários. A cidade enquanto plataforma 

identitária e as identidades como suporte de ações artísticas interventivas. 

Relações entre cidade e educação. A escola enquanto cidade e a cidade 

enquanto escola. A importância da intervenção urbana em processos 

educativos e suas interfaces com a ideia de memória e identidade. 
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ÁFRICA E SUAS LINGUAGENS 

EMENTA: As Literaturas africanas e afro-diaspóricas. O Multilinguismo em 

África. A presença africana no português falado no Brasil. A formação de 

línguas crioulas na África e na Diáspora. As artes negras tradicionais e 

contemporâneas; a música negra no cenário mundial. A estética afro e 

identidade étnico-racial. Identidades e corporeidades negras. O debate sobre 

as relações étnico-raciais nos meios de comunicação e nas mídias sociais 

(cinema, televisão, imprensa, internet). 
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EIXO INTERDISCIPLINAR LITERATURA AFRICANA E DA DIÁSPORA 

EMENTA: A produção literária de autoria negra no período escravista na 

Diáspora. Literaturas africanas de expressão portuguesa no período colonial. 

Panorama das literaturas africanas. Literatura, movimentos de independência 

construção das identidades nacionais no continente africano. Literatura, 

identidade negra e combate ao racismo na África e na Diáspora. Literatura 

negra e expressões da oralidade: religiosidade, rap, música negra, teatro. 
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EIXO INTERDISCIPLINAR CINEMA AFRICANO E DA DIÁSPORA 

EMENTA: Reflexão acerca do Cinema Africano e da Diáspora e as suas 

contribuições para subsidiar a realização de uma educação antirracista. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

ARAÚJO, Joel Zito. A Negação do Brasil: o negro na telenovela brasileira. 

SENAC: São Paulo, 2000. 

SOUZA, Edileuza Penha de. (Org.) Negritude, cinema e educação: caminhos 

para a implementação da Lei 10.639/2003. Belo Horizonte: Mazza, 2006. (Vol. 

1). 

  . SOUZA, Edileuza Penha de. (Org.) Negritude, cinema e educação: 
caminhos para a implementação da Lei 10.639/2003. Belo Horizonte: Mazza, 
2007. (Vol. 2). 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BAMBA, Mahomed. Imagens e discursos dos filmes africanos sobre as 

experiências migratórias e o ―desejo de alteridade‖. Revista Universitária do 

Audiovisual, 2011. Disponível em: http://www.rua.ufscar.br/imagens-e- 

discursos-dos-filmes-africanos-sobre-as-experiencias-migratorias-e-o- 

desejo-de-alteridade/. Acesso em: 05 de abril de 2017. 

https://drive.google.com/open?id=19a4smpjYbkHbjrwwi_BmxZhdbML5qd7H
http://www.rua.ufscar.br/imagens-e-


113  

  . MELEIRO, Alessandra. (Orgs.). Filmes da África e da Diáspora: 

objetos de discursos. Salvador: EDUFBA, 2012. 

SANTOS, Marcos Ferreira dos. Ancestralidade e convivência no processo 

identitário: a dor do espinho e a arte da paixão entre Karabá e Kiriku. In: 

SECAD/MEC. Educação anti-racista: caminhos abertos pela Lei Federal nº 

10.639/03. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005, p. 205-229. Disponível em: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001432/143283por.pdf. Acesso em 20 

de abril de 2017. 

SANTOS, Marcos Ferreira dos. Ancestralidade e convivência no processo 

identitário: a dor do espinho e a arte da paixão entre Karabá e Kiriku. In: 

SECAD/MEC. Educação anti-racista: caminhos abertos pela Lei Federal nº 

10.639/03. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação 

 

<https://drive.google.com/open?id=0BzM1tQcLwyIbbWNJNjF1a2JfczA>. 
 

 
 

EIXO INTERDISCIPLINAR GRANDES PENSADORES(AS) AFRICANOS(AS) 

E DA DIÁSPORA 

EMENTA: Discutir acerca de grandes pensadores(as) africanos e da diáspora 

e a relação com os movimentos de independência. Intelectuais negros(as), luta 

e resistência na diáspora. 
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NORMAS DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

COMPLEMENTARES ÀRESOLUÇÃO Nº 1.175/2014 – CONSEPE 

 
 

Dispõe sobre as Normas Específicas para o 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), nas 
modalidades monografia,artigo, projeto 
experimental/expressões contemporâneas em 
dança, projeto experimental/criação de obra 
literária, produção audiovisual e sequência 
didática, para o Curso de Licenciatura em 
Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, Campus 
Cidade Universitária, na forma da Resolução nº 
1.175-CONSEPE, de 21 de julho de 2014, que 
aprova as Normas Regulamentadoras dos 
Cursos de Graduação da Universidade Federal 
do Maranhão, e dá outras providências. 

 
 

O Colegiado do Curso de Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos e 

Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Maranhão 

 
 

RESOLVE 

 
 
 
 
 

Art. 1º Aprovar as Normas Complementares para o Trabalho de Conclusão de 

Curso(TCC) para o Curso de Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos 

e Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Maranhão – Cidade Universitária. 
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CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
 

Art. 2º Será aceito como TCC os trabalhos efetuados nas modalidades 

monografia, artigo projeto experimental/expressões contemporâneas em  

dança, projeto experimental/criação de obra literária, produção audiovisual e 

seqüência didática. 

. 

 
 

Art. 3º Para efeito dessas normas considera-se: 

 
 

Art. 4º O Trabalho de Conclusão de Curso é uma produção acadêmica que 

expressa a capacidade do(a) estudante de abordar e sistematizar os 

conhecimentos e as habilidades adquiridos no curso de graduação, podendo 

ser realizado na forma de monografia, artigo científico ou outras formas 

definidas pelo Colegiado de Curso.(RESOLUÇÃO Nº 1.175/2014 - CONSEPE, 

p. 22) 

 
SEÇÃO I 

DAS DEFINIÇÕES 

 
a) Direito autoral – é um conjunto de prerrogativas conferidas por lei à pessoa 

física ou jurídica criadora da obra intelectual, para que ela possa gozar dos 

benefícios morais e patrimoniais resultantes da exploração de suas criações. 

 
b) Publicação– oferecimento de obra literária, artística ou científica ao 

conhecimento do público, com o consentimento do(a) autor(a), ou de qualquer 

outro titular de direito de autor(a), por qualquer forma ou processo. 

 
c) Autor(a) - pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica. 

 
 

d) Monografia – trabalho realizado com rigor metodológico de pesquisa científica, 

voltado a investigação de algum tema de relevância para a produção de 
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conhecimentos científicos, devendo expressar a capacidade do(a) discente de 

abordar e sistematizar conteúdos produzidos ou adquiridos ao longo do curso, 

devendo ainda atender a critérios específicos de normalização, redação 

científica e apresentação da área específica de conhecimento ou formação 

interdisciplinar. 

 
e) Artigo Científico – Trabalho submetido conforme normas, aprovação e aceite 

em Revista Científica com Qualis referenciado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

 
f) Termo de Aceite–Documento emitido por revista especializada, 

comprovando aceite de artigo submetido. 

 
Art. 5º Indica-se como etapas do desenvolvimento do TCC: o 

desenvolvimento,a elaboração do TCC e sua defesa pública. 

 
Art. 6º A elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, com carga horária  

de 60 horas, é obrigatório para a colação de grau e consequente obtenção do 

título, realizado em consonância com o Projeto Político–Pedagógico (PPP) do 

Curso e com as deliberações do Núcleo Docente Estruturante (NDE). 

 
Art. 7º O TCC é uma modalidade de produção acadêmica com caráter de 

iniciação científica. 

 
a) § 1.º A monografia, o artigo, o projeto experimental/expressões 

contemporâneas em dança, projeto experimental/criação de obra literária, a 

produção audiovisual e a sequência didática são delimitados, estruturados e 

desenvolvidos em torno da discussão de um tema, inserido nas relações 

sociais, políticas,econômicas e culturais. 
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CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 
SEÇÃO I 

OBJETIVO GERAL 

 
Art. 8º Sistematizar e consolidar os conhecimentos adquiridos e produzidos 

durante o curso, em consonância com o perfil do(a) egresso(a). 

 
SEÇÃO II 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Art. 9º Propiciar ao(à)estudante a capacidade de identificar, sistematizar e 

analisar questões pertinentes a um tema específico. 

 
Art. 10º Suscitar no(a) estudante a utilização de referencial teórico utilizado no 

curso para a reflexão crítica acerca de questões relevantes na área das 

Ciências Humanas. 

 
CAPÍTULO III 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 

 
 

SEÇÃO I 

DA ELABORAÇÃO DO TCC 

 
 

Art. 11º O TCC; nas modalidades monografia, artigo, projeto 

experimental/expressões contemporâneas em dança, projeto 

experimental/criação de obra literária, produção audiovisual e sequência 

didática; é uma atividade que deverá ser desenvolvida sob orientação de um(a) 

professor(a), com a possibilidade de co-orientação. A co-orientação pode ser 

realizada por docente externo, que deve possuir, no mínimo, mestrado na área 

de conhecimento. 
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SEÇÃO II 

DAS ETAPAS 

 
Art. 12º As etapas para elaboração do TCC são: 

 
 

§ 1º Monografia 

a) Elaboração da monografia; 

b) Defesa Pública. 

 
 

§ 2º Artigo 

b) Elaboração do artigo; 

c) Submissão; 

d)Aceite; 

e) Apresentação pública. 

 
 

§ 3º. Projeto Experimental/Expressões Contemporâneas em Dança 

 
 

O Projeto Experimental tem como objetivo oferecer à(ao) estudante a 

oportunidade de elaborar um trabalho autoral com caráter conclusivo de seu 

processo formativo, podendo ser desenvolvido individualmente ou em equipe. 

O Projeto Experimental deverá constituir-se acerca da corporeidade dançante, 

seguindo uma abordagem crítica, histórica, política, técnica, conceitual ou 

tratar-se de vivência pessoal da(o) estudante relacionada ao campo 

profissional. 

 
 

Objetivo 

 
Desenvolver projeto relacionado às poéticas de criação em dança, podendo 

referir-se ao processo de criação de uma obra ou a processos investigativos 

relacionados às metodologias de trabalho em dança, relacionando-o com a 

temática da Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro- 

Brasileiros. 
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Definição do Projeto Experimental/Expressões Contemporâneas em Dança 

 
 

 
Diante da pluralidade das manifestações que informam aquilo que aqui 

chamamos de corporeidade dançante, definimos um eixo temático que possa 

contemplar a diversidade que caracteriza os processos de invenção estética na 

atualidade: Expressões Contemporâneas em Dança. Assim, amplamente 

definido, o eixo temático pode abrigar projetos de criação de obras ou projetos 

investigativos de metodologias de criação e de pesquisa em dança. Nos dois 

casos, fica franqueado ao projeto proposto a definição do suporte, este 

podendo ser de natureza cênica, vídeo dança, performance, intervenções, 

instalações, direção, coreografia etc. para os mais diversos tipos de espaço e 

mídias. 

 
 

Sobre mídias e formatos 

 
 

 
O Projeto Experimental/Expressões Contemporâneas em Dança poderá ser 

desenvolvido individualmente ou em grupo de no máximo 6(seis) integrantes e 

contemplar os mais diversos gêneros, linguagens, materiais, tecnologias, 

processos artísticos e as possibilidades de combinação entre eles. Os grupos 

poderão ser formados por integrantes matriculado(as) na Licenciatura 

Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros da UFMA e, assim, 

considerados(as) autores(as) da pesquisa. Poderão, outrossim, ser formados 

por intérpretes ou colaboradores(as) do trabalho dos(as) autores(as) da 

pesquisa, provenientes de outros períodos, outros cursos ou mesmo da cena 

artística externa aos contextos universitários, desde que justificada a pesquisa 

realizada pelos(as) graduandos(as) desta Licenciatura. 

 
 

§ 4º Projeto Experimental/Criação de Obra Literária 
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O Projeto Experimental – Criação de Obra Literária tem como objetivo oferecer 

à(ao) estudante a oportunidade de elaborar um trabalho autoral com caráter 

conclusivo de seu processo formativo. 

O Trabalho de Conclusão de Curso ―Projeto Experimental – Criação de Obra 

Literária‖ abrange dois núcleos de formação: 

- Ficção e 

- Não Ficção. 

 
 

Os formatos/gêneros literários abarcados por esse Projeto Experimental são: 

romance, conto, poema, haicai, dramaturgia, fábula, novela, epopeia, crônica, 

ensaio, quadrinhos/charges, biografia, autobiografia, memória, reportagens 

literárias/jornalismo literário, roteiro, tradução literária,crítica literária, ilustração 

e letra de música. 

 
 

As obras podem ser voltadas: a) especificamente ao público infantil, juvenil ou 

adulto; b) ao público geral, sem especificação de faixa etária. 

 
 

Objetivo 

 
Desenvolver o projeto relacionado à criação de obra literária, de autoria própria 

do(a) estudante, relacionando-o com a temática da Licenciatura Interdisciplinar 

em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros 

 
 

Definição do Projeto Experimental/Criação de Obra Literária 

 
 

 
Devido à pluralidade das manifestações que comumente são definidos como 

gênero literários, este trabalho de conclusão de curso remete à criação de obra 

literária, de autoria da(o) estudante, em formato livro (impresso e/ou digital) 
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e/ou outro formato que tenha como base os gêneros elencados ou 

experimentados em suas possibilidades híbridas. 

 

 
§ 5.º Produção Audiovisual 

A produção audiovisual (documentário) deverá ter, no mínimo, 10 minutos de 

vídeo, excetuando-se os créditos iniciais e finais. 

O documentário deverá ser acompanhado de um Memorial Descritivo, com, no 

mínimo, 20 páginas, no qual devem ser expostas a sinopse e uma reflexão 

crítica sobre sua temática e objetivos, as justificativas das escolhas e etapas de 

elaboração, bem como sua vinculação (ou não) com grupos de pesquisa e/ou 

projetos de iniciação cientifica (ou similares). Pode ser realizado 

individualmente ou em dupla. 

O Memorial Descritivo deverá respeitar os parâmetros básicos da escrita 

acadêmica: introdução, fundamentação teórica, metodologia, resultados 

obtidos e referências. Não serão levados em conta na contagem das páginas 

os elementos pré-textuais e pós-textuais, os anexos e as referências. 

 
§ 6.º Sequência Didática 

Realização de produtos e processos (livros didáticos, paradidáticos e 

estratégias e sequências didáticas, planos, projetos e ações de intervenção 

social) voltados para o Ensino/Educação e Organizações/Movimentos Sociais. 

O TCC deve incluir pelo menos os seguintes elementos: revisão bibliográfica e 

análise teórico-metodológica sobre o tema e o tipo de produto/processo, 

diagnóstico acerca de experiência realizada sobre o tema e produto/processo 

enfocados, proposta e/ou intervenção com caráter de aplicabilidade social ou 

educacional. 

 
SESSÃO III 

DA INSCRIÇÃO 

Art. 13º(A) estudante poderá solicitar sua matrícula no TCC quando integralizar 

70% da matriz curricular do curso, devendo seguir os procedimentos 
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estabelecidos na sessão IV, em consonância com o calendário acadêmico da 

Universidade Federal do Maranhão. 

 
 
 
 

§ 2.º O(A) discente deverá atentar para o prazo máximo de integralização 

curricular, conforme a Resolução 1.775/2017 - CONSEPE, de forma a 

contemplar nesse período o desenvolvimento e a defesa de TCC. 

SESSÃO IV 

 
DO ACEITE PARA ORIENTAÇÃO DE TCC 

 
 

 
Art. 14º(A) estudante deverá entregar o Termo de Aceite para orientação de 

monografia, artigo, projeto experimental/expressões contemporâneas em 

dança, projeto experimental/criação de obra literária, produção audiovisual e 

sequência didática (APÊNDICE A) na secretaria do curso para 

encaminhamento à Coordenação do curso. 

 
 

§ 1.º A orientação pode ser indicada pela coordenação do curso, devendo estar 

em comum acordo entre o(a) discente e o(a) docente, sujeita a apreciação em 

reunião do Colegiado do curso para homologação. 

 
 

§ 2.º Cabe ao(à) professor(a) orientador(a) acatar ou não a indicação do seu 

nome para a orientação de TCC. Conforme o planejamento acadêmico, o(a) 

professor(a) orientador(a) disponibilizará carga horária de duas horas semanais 

para cada atividade de orientação. 
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Art. 15º – Ao(à) estudante caberá escolher, conforme o disposto no art. 101 da 

Resolução no 1.175/2014 – CONSEPE, o(a) docente de maior afinidade com o 

tema objeto do TCC, em comum acordo com o Coordenador do Curso e com o 

Colegiado dos Estudos Africanos e Afro-Brasileiros 

§ 1.º– O(a) orientador(a) escolhido pelo(a) estudante deverá ser, 

preferencialmente, da Licenciatura Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro- 

Brasileiros. 

§2.º– No caso da escolha de um(a) professor(a) de outro departamento ou 

coordenação deverá ser obedecido o critério da afinidade de áreas, com, no 

mínimo, mestrado na área de conhecimento objeto da orientação. 

§3.º – O(a) estudante poderá escolher um(a) professor(a) de outra Instituição 

de Ensino Superior, desde que essa seja pública e seja observado o disposto 

no §2o deste artigo. 

§4.º – A escolha de um(a) professor(a) de outra IES será aprovada pelo 

Colegiado de Curso. 

§5.º– A escolha de um(a) professor(a) de outra IES ou de outro departamento 

ou coordenação, deverá levar em conta os seguintes critérios: 

I. Inexistência de docente que tenha afinidade com o tema objeto do TCC na 

Licenciatura em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros; 

 
II. Participação em projeto de pesquisa ou grupo de estudo, reconhecido pelas 

instâncias e órgãos competentes, coordenado pelo(a) professor(a) escolhido 

para a orientação; 

 
III. Desenvolvimento de trabalho de extensão, reconhecido e aprovado por 

esta, ou por outra IES pública, coordenado pelo(a) professor(a) escolhido para 

a orientação do TCC. 
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Art. 16 º – O vínculo de orientação poderá ser rompido, por quaisquer das 

partes, mediante a apresentação de uma justificativa fundamentada perante o 

Colegiado do Curso, que adotará as providências necessárias. 

Art. 17 º – O número de orientandos(as), por professor(a), será de no máximo 

5 (cinco). 

Art. 18º – Caso o(a) orientador(a) escolhido pelo(a)estudante esteja inserido na 

categoria de professor(a) substituto(a) e o período de orientação ultrapasse o 

prazo do contrato de prestação de serviços, caberá ao Colegiado de Curso, em 

comum acordo com o(a) estudante e o(a) professor(a) orientador(a), decidir 

pela manutenção ou não da orientação. 

 

 
SESSÃO V 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 
Art. 19º Os trabalhos escritos deverão obedecer às normas técnicas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O artigo científico deverá 

obedecer às normas do periódico para o qual foi aceito. Para a elaboração de 

monografia orienta-se que contenha: introdução,metodologia,fundamentação 

teórica, resultados obtido-se referências. 

 
Parágrafo Único: Fica estabelecido o mínimo de quarenta laudas para a 

monografia. Para o artigo,em conformidade com as normas da revista 

escolhida. 

 

 
Art. 20 º O TCC deve ser elaborado em um semestre letivo. 
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SESSÃO VI 

REQUISITOS PARA DEFESA DE TCC 

 
Art. 21 ºO(A) discente estará apto a apresentar o Trabalho de Conclusão de 

Curso – TCC: 

a) Monografia 

I)Quando tiver cumprido pelo menos 70% dos créditos obrigatório da matriz 

curricular do curso, incluindo o estágio. Para a defesa, o(a) estudante deverá 

cumprir todas as exigências descritas acima e os prazos estabelecidos pelo 

Colegiado de Curso e pelo Calendário da UFMA. 

 
b) Artigo 

I) Quando tiver cumprido pelo menos 70% dos créditos obrigatório da matriz 

curricular do curso, incluindo o estágio. Para a defesa, o(a) estudante deverá 

cumprir todas as exigências descritas acima e os prazos estabelecidos pelo 

Colegiado de Curso e pelo Calendário da UFMA. 

II) Apresentação da carta de aceite ou versão impressa do artigo publicado; 

III)Quanto à classificação da revista a ser publicada, será adotado como nível 

mínimo a qualificação Qualis B3 da CAPES, em revista e/ou eventos nacionais 

e internacionais com trabalho completo ou resumo expandido desde que 

apresente o número DOI (Digital ObjectIdentifier) para trabalhos publicados em 

anais e eventos científicos. 

 
Art. 22º A Coordenação de TCC providenciará o local para a defesa pública do 

trabalho. 

SESSÃO VII 

DA DEFESA DO TCC 

 
 

Art. 23º A fase final do TCCé a defesa oral pública para uma Banca 

Examinadora composta por, no mínimo três professores(as) qualificados(as) 

para a avaliação (podendo ser ou não da IES de origem do(a) estudante), 

sendo o(a) professor(a) orientador(a) membro obrigatório da banca. A 

composição da banca deverá ser definida em consonância com a Coordenação 
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do curso, que deverá comunicar o Colegiado de Curso. Cabe ao(à) discente 

efetuar a solicitação de defesa do TCC junto à Coordenação de Curso 

mediante o preenchimento da ficha depósito (APÊNDICE C). 

 
§ 1. ºO TCC, monografia, artigo, projeto experimental/expressões 

contemporâneas em dança, projeto experimental/criação de obra literária, 

produção audiovisual e sequência didática, deverá seguir critérios específicos: 

 
a) Entregar quatro vias da monografia até dez dias úteis antes da data 

fixada para a defesa e nunca inferior a vinte e cinco diascorridos da data da 

Colação de Grau previsto pela Coordenação do Curso. 

b) Para o artigo cabe ao(à) discente entregar o artigo em três vias, até dez dias 

úteis, antes da data fixada para a apresentação, e nunca inferior a vinte e cinco 

dias corridos da data da Colação de Grau previsto pela Coordenação do Curso, 

em atenção as datas fixadas no calendário acadêmico. 

c) Para o projeto experimental/expressões contemporâneas em dançaos 

trabalhos devem ser apresentados ao vivo ou por meio de registro audiovisual 

(desde que apresente justificativa pertinente) à banca examinadora no dia de 

sua defesa. As especificações dos formatos das mídias impressas e/ou 

audiovisuais relativas à pesquisa ficam a critério da equipe em comum acordo 

com a orientação. 

d) O projeto experimental/criação de obra literária deverá constituir-se por uma 

obra literária, seguindo uma abordagem crítica, histórica, política, técnica, 

conceitual ou tratar-se de vivência pessoal da(o) estudante relacionada ao 

campo profissional dos Estudos Africanos e Afro-Brasileiros e deve ser 

entregue quatro vias na coordenação do curso. 

 

 
e) Para a produção audiovisual deverá ocorrer a entrega de quatro cópias do 

documentário e do memorial descritivo na coordenação do curso. 

f) Para a sequência didática deverá ser entregue quatro cópias de produtos e 

processos (livros didáticos, paradidáticos e estratégias e sequências didáticas, 

planos, projetos e ações de intervenção social) 
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Art.24º O(A)coordenador(a) do curso indicará um(a) suplente para casos 

excepcionais em que algum(a) integrante da banca esteja impossibilitado(a) de 

participar da defesa. 

 
Art.25º A data da defesa deve estar em conformidade com o agendamento 

acordado entre o(a) professor(a) orientador(a), a coordenação de curso e de 

acordo com o calendário acadêmico da UFMA para o referido semestre. Para a 

aprovação do TCC o(a) estudante deverá receber uma nota com pontuação 

mínima de 7,0 (sete). 

 
§ 1.º A defesa da monografia,do projeto experimental/criação de obra literária, 

da produção audiovisual e da sequência didática consistirá em uma defesa 

oral, na qual o(a) estudante e o(a)orientador(a) poderão acatar as sugestões de 

alterações do texto monográfico com base nas indicações e recomendações da 

banca avaliadora. 

 

 
§ 2.º Na modalidade artigo, a banca examinadora deverá atribuir uma nota com 

pontuação mínima de 7,0 (sete), uma vez que o referido trabalho foi aprovado 

por um comitê científico de revista e/ou eventos científicos nacionais e 

internacionais, conforme termo de aceite apresentado à coordenação de TCC. 

§ 3.º Para o projeto experimental/expressões contemporâneas em dançaos 

trabalhos devem ser apresentados ao vivo ou por meio de registro audiovisual 

(desde que apresente justificativa pertinente) à banca examinadora no dia de 

sua defesa. 

 
Art. 26º Após a apresentação e aprovação do TCC, o(a)discente deverá 

proceder aos trâmites finais que se fizerem necessários visando à colação de 

Grau. 

 
 

§ 1.º Com o objetivo de cadastrar imediatamente o TCC no Sistema Integrado 

de Gestão de Atividades Acadêmicas(SIGAA), após a defesa do trabalho (a) 
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estudante e o(a) seu(ua) orientadora deverão encaminhar documento digital 

em formato .docx (word) à coordenação de TCC com os seguintes itens: título, 

resumo, número de páginas, nome dos integrantes da banca examinadora, 

tempo de defesa, nota, palavras-chave e hora de início. 

 
 

§ 2.º Após a defesa pública e aprovação pela banca examinadora do TCC em 

até quinze dias corridos da Colação de Grau, o(a) estudante encaminhará para 

a coordenação do seu curso uma versão final impressa do seu Trabalho de 

Conclusão de Curso, assinada pelos membros da banca examinadora e 

armazenada em mídias como CD, DVD, Pendrive, que deverá conter o arquivo 

em formato pdf e o Termo de Autorização de Publicação (APÊNDICE D) 

devidamente assinado. 

 
 

§ 3.º Caberá à coordenação do Curso encaminhar o material (trabalho 

impresso e em mídias de armazenamento de dados e autorização) para a 

secretaria do Núcleo Integrado de Bibliotecas (NIB), responsável por receber e 

notificar o recebimento. 

SESSÃO VIII 

 
DA AVALIAÇÃO DO TCC 

 
Art. 27º A avaliação do TCC será realizada por uma Banca Examinadora 

composta por três ou mais membros, sendo ao menos um membro da banca 

lotado na coordenação do curso e um suplente, indicados pelo(a) Professor(a) 

Orientador(a) e homologado pela coordenação de curso. 

 
 

Parágrafo Único: Não havendo concordância dos(as) integrantes da banca 

examinadora proposta pelo(a) professor(a) orientador(a) e a coordenação de 

curso, caberá ao colegiado do curso a homologação da composição final da 

banca de avaliação de TCC. 
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Art. 28º A avaliação da Monografia, produção audiovisual e sequencia didática 

serão feitas a partir da apresentação escrita e pela defesa oral, observando os 

seguintes critérios da tabela abaixo: 

 
 
 
 

 

 
Apresentação escrita com 

pontuação até 5,0 

 

 
Exposição oral com pontuação até 

5,0 

 

 
a)conteúdo 

 
- fundamentação e profundidade do 

tema; 

- sequência lógica e sistematizada do 

conteúdo abordado; 

- metodologia adequada; 

 
- objetivos adequados ao tema 

proposto; 

- referências bibliográficas utilizadas. 

 
b) normalização 

 
- apresentação gráfica conforme as 

Normas de Documentação da ABNT. 

c) redação 

- utilização correta de grafia e 

concordância; 

 

 
a) capacidade de exposição 

 
- justificativa do trabalho e 

fundamentação; 

- domínio do assunto; 

 
- objetividade. 

 
b) resposta à arguição 

 
- domínio do assunto; 

 
- capacidade de reflexão, análise e 

síntese do tema abordado. 
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- objetividade; 

 
- uso adequado de termos técnicos; 

 
- escrita científica. 

 
 

 
Art. 29 ºA avaliação do TCC na modalidade Artigo obedecerá aos seguintes 

critérios: 

a) Aceite ou publicação do artigo com Qualis da revista a partir do nível B3 nas 

áreas afins do referido curso, observado o disposto no item IV do artigo 25, 

com nota de partir de 7,0 (sete)para a escrita. 

 
b) Exposição oral com pontuação valendo até 5,0, conforme quadro do Artigo 29. 

 
 

c) Sobre os critérios para avaliação do Projeto Experimental/Expressões 

Contemporâneas em Dança 

 
a. Coerência entre a proposição e a pesquisa realizada; 

b. Empenho investigativo e aplicação de procedimentos metodológicos 

adequados; 

c. Apropriação pelo(a) graduando(a) da pesquisa realizada; 

d. Problematização da pesquisa realizada diante das questões estéticas que 

informam a arte na contemporaneidade; 

e. Qualidade e relevância do trabalho para a área dos Estudos Africanos e 

Afro-Brasileiros; 

f. Adequação do Trabalho de Conclusão ao perfil do egresso do Curso de 

Licenciatura Interdisciplinar dos Estudos Africanos e Afro-Brasileiros; 

g. Coerência entre exposição oral e o trabalho apresentado; 

h. Coerência entre os formatos de apresentação do trabalho e a pesquisa 

realizada; 

i. Coerência na argumentação das questões propostas pela banca. 
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d) Sobre os critérios para avaliação do Projeto Experimental/Criação de Obra 

Literária: 

 
a. Coerência entre a proposição e a pesquisa realizada; 

b. Empenho investigativo e aplicação de procedimentos metodológicos 

adequados; 

c. Apropriação pelo graduando da pesquisa realizada; 

d. Problematização da pesquisa realizada diante das questões estéticas que 

demonstram o gênero literário escolhido ou seu aspecto híbrido; 

e. Qualidade e relevância do trabalho para a área dos Estudos Africanos e 

Afro-Brasileiros; 

f. Adequação do Trabalho de Conclusão ao perfil do(a) egresso(a) do Curso de 

Licenciatura Interdisciplinar dos Estudos Africanos e Afro-Brasileiros; 

g. Coerência entre exposição oral e o trabalho apresentado; 

h. Coerência entre os formatos de apresentação do trabalho e a pesquisa 

realizada; 

i. Coerência na argumentação das questões propostas pela banca. 

 
 
 
 

Art. 30º O(A)orientando(A) terá um tempo mínimo de vinte e o máximo de trinta 

minutos, para exposição do seu trabalho de TCC. Cada membro da Banca 

disporá de até vinte minutos para suas considerações e posterior arguição. 

 
 

Art. 31º Cada membro da Banca Examinadora atribuirá nota à apresentação 

escrita e à exposição oral, sendo a nota final obtida por média aritmética, 

conforme modelo da ATA (APÊNDICE D). 

 
 

Art. 32º O(A) estudante que obtiver nota final igual ou superior a 7,0 (sete), 

será considerado(a) aprovado(a), e reprovado(a) para nota final inferior a 7,0 

(sete), registrando-se em seu Histórico Escolar o título da Monografia e sua 
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aptidão (APROVADO/A OU REPROVADO/A), com base na respectiva ATA de 

defesa de Monografia. 

 
 

Art. 33º Não haverá recuperação da nota atribuída à monografia, sendo 

reprovado(a) o(a)estudante que não cumprir os critérios exigidos na defesa. 

 
 

Art. 34º O(A) estudante que não obtiver êxito na defesa (reprovado) terá 

liberdade de continuar com o mesmo tema e orientador. Ao optar por mudança 

de tema, o(a) estudante deverá reiniciar o processo para elaboração da 

Monografia ou artigo, cumprindo os trâmites descritos a partir do Artigo 13. 

 
 

CAPÍTULO IV 

 
DOS DIREITOS AUTORAIS 

SESSÃO I 

AMPARO LEGAL 

 
 

 
Art. 35º O Trabalho de Conclusão de Curso - monografia, artigo, projeto 

experimental/expressões contemporâneas em dança, projeto 

experimental/criação de obra literária, produção audiovisual e sequência 

didática -elaborado, executado e defendido pelo(a) discente e orientado 

pelo(a)(s) professor(a)(s)é de autoria de ambos(as)com base na Lei Nº 9.610, 

de 19 de fevereiro de 1998, sendo o(a) discente o(a) primeiro autor(a) e o(a) 

professor(a) orientador(a) e co-orientador(a) o(a) segundo(a) e o(a) terceiro(a) 

autor(a), caso ocorra, respectivamente. 

 
 

Art. 36º A monografia, após aprovação e submissão final à coordenação de 

TCC, mesmo que publicada em revista científica a posteriori, manterá os 
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créditos de autoria do(a) discente e docente(s) envolvidos no trabalho 

monográfico. 

SESSÃO II 

DO PLÁGIO 

 

 
Art. 37º Caso seja detectado plágio no TCC na modalidade monografia por 

parte do(a) orientador(a) ou membros da banca,o(a) referido estudante será 

considerado reprovado(a) e estará sujeito às sanções administrativas legais e 

processuais civil e criminal, conforme o Código Penal Brasileiro. 

 
 

CAPÍTULO V 

 
DO(A) PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A) 

 
 

 
Art. 38º O(A)Professor(a) Orientador(a) deverá formalizar e protocolar a 

aceitação da orientação preenchendo o Termo de Aceite de Orientação de  

TCC (APÊNDICE A). Quando necessário, será indicado um(a) Professor(a)Co- 

Orientador(a), que também deverá preencher o Termo de Compromisso de 

Aceite de Orientação de TCC. 

 
 

§ 1.º O(A) Professor(a) Orientador(a) pode ser Professor Efetivo, Substituto ou 

Temporário da IES. 

 
 

§ 2.º O Co-Orientador(a) poderá ser externo, devendo possuir no mínimo 

mestrado na área de conhecimento. 
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Art.39º Em caso de orientação coletiva, os critérios de avaliação deverão 

considerar os(a) estudantes de forma individual. 

 
 

Art. 40º São atribuições do(a) Professor(a) Orientador(a): 

 
I. Orientar o(a)estudante; 

 
II. Estabelecer cronograma de atividades para os(as) seus(uas) 

orientandos(as); 

 
 

Art. 41º O número de Trabalhos de Conclusão de Curso por orientador(a)é de 

no máximo 5(cinco) trabalhos. 

 
 

Art. 42º Ao(à) Professor(a) Orientador(a) de TCC e co-orientador(a), serão 

destinadas duas horas semanais, por orientação, sem prejuízo das demais 

atividades docentes. 

 
 

Art. 43º A responsabilidade pela elaboração e execução do TCC é do(a) 

orientando(a),o que não exime o(a) Professor(a) Orientador(a) de 

desempenhar adequadamente as atribuições decorrentes de sua atividade de 

orientação. 

 
 

Art. 44º A orientação do TCC será prestada por, no mínimo, um semestre letivo 

a partir da data de protocolo do termo de aceite de orientação na secretaria do 

curso; 

 
 

Art. 45º A mudança de Orientador(a), se ocorrer, deverá ser feita por meio de 

requerimento solicitando a mudança de orientação (APÊNDICE E). 
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§ 1º O presente requerimento de que trata este artigo deverá ser submetido à 

coordenação de TCC até cento e vinte dias antes da data fixada para o seu 

depósito, conforme o cronograma de execução constante no respectivo Plano 

de Trabalho. 

 
 

§ 2º Em caso de colação de grau especial, em relação ao tempo estabelecido 

no § 1º deste artigo, caberá exceção nos seguintes itens: 

I– Concurso Público ou Emprego na Iniciativa Privada e; 

II– Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu. 

 

 
Art. 46 ºEncaminhar à Coordenação do Curso as atas dos trabalhos aprovados 

para dar ciência, arquivamento e controle, bem como para a comprovação das 

respectivas orientações. 

CAPÍTULO VI 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

 
Art. 47º A apresentação do TCC do Curso de Licenciatura em Estudos 

Africanos e Afro-Brasileiros tem caráter público, devendo ser efetuada nas 

dependências do Campus Cidade Universitária da UFMA,salvo os pedidos 

realizados(as) pelo(a) orientador(a) com justificativas e encaminhamento à 

coordenação de curso. 

 
 

Art. 48º Todos os casos omissos serão resolvidos em primeira instância pelo 

Coordenador(a) de curso e em segunda instância pelo Colegiado do Curso. 
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São Luís/MA/2017. 

 
 

 
A comissão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICES 
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APÊNDICE A 

 
MODELO DO TERMO DE ACEITE PARA ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA 

 
 

 
Eu,  _na 

condição  de  Professor  (a)  Orientador  (a),  declaro  aceitar  o  (a)  discente 

           , 

regularmente matriculado (a) no curso sob o número de matrícula: 

      para   orientá-lo   na   elaboração   do seu trabalho de 

conclusão do curso com o tema preliminar intitulado: 

 

 

 

 
 
 
 

Declaro conhecer a RESOLUÇÃO de TCC e da normalização de 

trabalhos de conclusão de curso da UFMA, bem como me submeter a toda 

decisão tomada no Colegiado do Curso de Licenciatura em Estudos Africanos 

e Afro-Brasileiros –Campus Cidade Universitária desta Instituição de Ensino 

Superior. 

São Luís,  /  /  . 
 
 
 
 

 

 

Estudante (a) 
 

 
 

Professor (a) 
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APÊNDICE B 
 
 

FICHA DO DEPÓSITO DO TCC 

 
 

ORIENTANDO (A): 
 

 
 

 

 

 

ORIENTADOR (A): 
 

 

 

 

 

 
 

TÍTULO 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

RESUMO DA MONOGRAFIA: (Encaminhar para o endereço eletrônico: 

eaa@ufma.br) 
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DATA  E  HORÁRIO  PREVISTOS   PARA  DEFESA:  /  /  às 
 
 

 
 
 
 

ASSINATURA DO ORIENTANDO (A): 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA: 
 

 
 

(Orientador/a) 
 

 
 

(1° avaliador/a) 
 

 
 

(2° avaliador/a) 
 

 
 

(Suplente) 



153  

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: ASSINATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Local e data 

 
 

 
O(A) formando(a) deverá entregar na Coordenação do curso: 

1 – Este formulário devidamente preenchido; 

2 – Nada consta da Biblioteca Central da UFMA 
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APÊNDICE D 

 
 

 
ATA DA BANCA EXAMINADORA DA DEFESA DE TCC DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM ESTUDOS AFRICANOS E AFRO-BRASILEIROS – 

CIDADE UNIVERSITÁRIA/UFMA. 

 
 

Ata  de  defesa  do   TCC,   na  modalidade  , 

intitulada:    

 

 

de autoria do(a) estudante (a): 
 
 

Aos   dias do mês de     

do   ano   de  ,   na   sala  às 

   horas, reuniu-se a Banca Examinadora na forma 

da Resolução n. 1175/2014 – CONSEPE e NORMAS DE TRABALHO DE 

CONCLUSÃO  DE  CURSO  - TCC COMPLEMENTARES  À  RESOLUÇÃO Nº 

1.175/2014 – CONSEPE do Colegiado do Curso de Licenciatura Interdisciplinar 

em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, Campus Cidade Universitária, da 

Universidade  Federal  do  Maranhão,  composta  pelos  (as)  Professores (as): 

       , 

Professor (a) Orientador (a) Presidente da  Banca; 

Professores(a):         

 

com a Finalidade de julgar o Trabalho de Conclusão de Curso. O (a) professor 

(a):  na   qualidade   de   Orientador (a), 

declarou aberta a sessão, passando a palavra ao (a) orientando (a) para dar 

início à exposição. Os(As)integrantes da Banca Examinadora iniciaram a 

arguição, após a exposição. Terminada a arguição, foi dada a oportunidade 

para   que   o   (a)   candidato   (a)   fizesse   as   considerações   que   julgasse 
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necessárias, em seguida foram atribuídas as seguintes notas, por cada 

integrante da Banca: 

 
 
 
 

PROFESSORES(AS) 

EXAMINADORES(AS) 

(ordem/assinatura) 

APRESENTAÇÃO 

ESCRITA (0 a 5) 

APRESENTAÇÃO 

ORAL (0 a 5) 

NOTA FINAL 

 

1º 

   

2º 
   

3º 
   

4º 
   

  
MÉDIA GERAL 

 

 
 
 

 

Dessa forma, o(a) estudante (a) foi considerado (a) 

  , com média final     

(       ). Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrada a sessão com a palavra do(a) Professor(a) 

Orientador (a)        , 

que lavrou a presente ATA, a qual foi aprovada e assinada por todos 

os(as)integrantes da Banca Examinadora. 

 
 
 
 
 
 
 

São Luís,  /  /  . 
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APÊNDICE E 

 
 

FORMULÁRIO PARA MATRÍCULA EMTRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO - TCC 

 
 

 
Estudante :  N. de matrícula:   

 

 

Semestre de inscrição:    
 
 
 

Professor (a) Orientador (a)                                                                                        

Nome:  Titularidade:  

Instituição:   Lotação:   

 
 

Dados apenas para Orientador(a) de outra instituição: 

 
 

Identidade:    CPF:  

Data de nascimento:   Nome da mãe:    

Email:  Ano de Conclusão da Titularidade     

Instituição:        

 
 

Declaro, para os devidos fins, que estou ciente dos itens, abaixo relacionados: 

 
1. Normas de TCC do Curso de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, disponível na 

Coordenação do Curso e na Xerox do Curso. 

2. Observar conforme o calendário acadêmico o prazo para depósito do TCC na 

Coordenação: 

3. Observar conforme o calendário acadêmico o ultimo prazo para defesa de 

Trabalho de Conclusão de Curso para Colação de Grau. 
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São Luís  de  de    
 
 
 

 
 

Aluno (a) Orientador (a) 
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APÊNDICE F 

 
 

Declaro, para os devidos fins que eu  , 

estudante (a) devidamente matriculado (a) no Curso da Licenciatura 

Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros - UFMA, tenho ciência 

das obrigações inerentes à Colação de Grau desta Instituição de Ensino 

Superior, Comprometo-me a respeitar as seguinte cláusulas: 

I - Atualizar os dados cadastrais no SIGAA para Colação de Grau; 
 

II - Entregar na Coordenação do Curso o "NADA CONSTA" da Biblioteca 

Central; 

III - Verificar junto a Coordenadora à situação referente ao histórico e 

regularizar as pendências; 

IV - Assinar a lista de presença no dia da Solenidade, sem a mesma o(a) 

formando(a) não irá conferir o grau; 

V - Entrar em contato com outros(as) formandos(as) para, em reunião, 

decidirem os seguintes itens que deverão constar no documento que a 

Coordenadoria encaminha à Divisão de Registros de Diplomas(DIRED), 

juntamente com:os históricos, nada consta da Biblioteca e a relação de 

todos os formandos: Nome da Turma, Paraninfo, (homenageado (a) que 

deverá entrar junto com a Coordenadoria do curso no dia da Colação de 

Grau, trajando BECA), Patrono(a), Jurador/a (estudante (a) que fará o 

juramento) e Orador/a (estudante (a) que fará o discurso caso seja 

sorteado). 

VII - Entregar na Coordenação do Curso duas vias, em mídia digital da Versão 

Final da Monografia de Conclusão de Curso até 10 dias antes da data da 

Solenidade de Colação de Grau. 

A inobservância dos requisitos citados acima implicará (ão) não conferimento 

do Grau desta Instituição de Ensino Superior no semestre vigente. 
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Assinatura do (a) 

estudante     

Local e data:  /  /  . 

 
 

 
 

Coordenador (a) do Curso da Licenciatura 

Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros 
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APÊNDICE G 
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ANEXO  B NORMAS   ESPECÍFICAS DE  ESTÁGIO DO CURSO DE 

ESTUDOS AFRICANOS E AFRO-BRASILEIROS 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS -CCH 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM ESTUDOS AFRICANOS 

E AFRO-BRASILEIRO 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 

 

NORMAS ESPECÍFICAS DE ESTÁGIO DO CURSO DE ESTUDOS 

AFRICANOS E AFRO-BRASILEIROS 

 
 
 

 
O Colegiado do Curso de 

Licenciatura em Estudos Africanos 

e Afro-Brasileiros da Universidade 

Federal do Maranhão no uso de 

suas atribuições legais estabelece 

Normas Complementares para as 

atividades de Estágio mediante a 

Lei Federal nº 11.788, de 25 de 

Setembro de 2008, pela Resolução 

CONSEPE nº 1191, de 03 de 

Outubro de 2014, e Resolução Nº 

1674 de 20 de dezembro de 2017 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2017 
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O Colegiado do Curso de Licenciatura em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros do 

Campus Bacanga, no uso de suas atribuições legais e, considerando o que determina a 

Resolução nº 1191 CONSEPE de 03 de outubro de 2014 e a Resolução nº 1674- 

CONSEPE, de 20 de dezembro de 2017, que altera a Resolução Nº 1.191- CONSEPE- 

2014, que trata do Regulamento de Estágio dos Cursos de Graduação, dando nova 

redação ao §4º do art. 4º, ao inciso V do art. 21; §§ 1º, 2º e 3º do art. 32 e insere os §§1º e 

2º ao art. 5º a e o que foi decidido em reunião do referido colegiado em sessão ordinária. 

Resolve: 

 
Art.1º - Aprovar as Normas Específicas do Estágio Curricular de Licenciatura em 

Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, Campus Bacanga, na forma do texto seguinte. 

 
 

CAPÍTULO I 

 
DA DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RELAÇÃO DE ESTÁGIO 

 
 

 
Art.2º- O Estágio é um componente curricular obrigatório que integra o processo 

de ensino-aprendizagem do (a) estudante por meio da articulação das diferentes áreas 

do conhecimento definidos no Projeto Político-Pedagógico do Curso. De acordo com o 

Art. 2º da Resolução nº 1191 – CONSEPE, de 03 de outubro de 2014, o estágio é um 

componente curricular integrante do Projeto Pedagógico dos cursos de graduação e 

constitui um eixo articulador entre teoria e prática que possibilita ao(à) estudante a 

interação entre a formação acadêmica e o mundo do trabalho. 

Parágrafo único. O estágio visa proporcionar o desenvolvimento de 

competências e habilidades práticas e os aperfeiçoamentos técnicos, científicos, 

sociais e culturais, por meio da contextualização dos conteúdos curriculares e do 

desenvolvimento de atividades relacionadas, de modo específico ou conexo, com sua 

área de formação. 

Art. 3° Para serem efetivas e regulares, as atividades de estágio deverão ser 

orientadas, acompanhadas e avaliadas pelos profissionais, segundo sua natureza: 
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I. Coordenador de Estágio; 

 
II. Supervisor Docente; 

 
III. Supervisor Técnico. 

 
Os profissionais a que se referem os itens I e II serão indicados pela UFMA, 

enquanto o profissional a que se refere o item III será indicado pela Instituição 

Concedente. 

Art. 4º A carga horária total de estágio supervisionado obrigatório corresponde a 

400 horas de atividades desenvolvidas e integralizadas após a conclusão dos módulos 

teóricos e práticos. 

§ 1º A carga horária total definida no caput desse artigo deve ser realizada 

obrigatoriamente em instituições escolares de ensino e deve contemplar as seguintes 

etapas: 

O Estagio Supervisionado I compreende 220h abrange as práticas relacionadas à 

Educação de Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano e distribui-se nos seguintes 

momentos: 

I - Primeira Etapa de 60 horas que tem com objetivo: Reconhecer a 

legislação, normas, estrutura e funcionamento do Estágio Curricular Obrigatório 

do curso Interdisciplinar em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros da UFMA, 

como preparação para o desenvolvimento das atividades contidas nas etapas 

seguintes. Esta etapa é composta pelas seguintes Atividades: Instruções 

sobre o estágio e Preparação teórica para regência e regência simulada. Tem 

como Público-alvo: alunos do 5º período, alunos de períodos posteriores e 

alunos que já cumpriram os créditos das disciplinas, que ainda não realizaram 

nenhuma etapa de estágio. 

II - Segunda Etapa de 160 horas que tem como Objetivos: Reconhecer a 

estrutura e funcionamento de uma escola de Ensino Fundamental, bem como a 

dinâmica do trabalho de seus docentes. Desenvolver um  projeto 

interdisciplinar. Exercitar a prática docente de planejamento e ministração de 

aula para os quatro últimos anos do Ensino Fundamental, por meio de 
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simulação. Comportar as seguintes Atividades: Observação e participação no 

cotidiano da escola; Elaboração do plano de atividades de estágio; Elaboração 

e Aplicação de projeto interdisciplinar; Regências simuladas de micro aula; 

Participação e análise de regências simuladas de micro aula; e; Elaboração de 

relatório parcial de estágio. E tem como Público-alvo: alunos do 6º período, 

alunos de períodos posteriores e alunos que já cumpriram os créditos das 

disciplinas, que concluíram com aprovação na etapa anterior do estágio. 

§2º As etapas do estágio serão organizadas em momentos específicos, da seguinte 

forma: 

I- Primeira Etapa: 

 
a) Instruções sobre o Estágio 

 

ATIVIDADES Carga horária LOCAL 

- Apresentação, disponibilização e breves 
comentários sobre os dispositivos legais que 
também se fazem úteis para a etapa de 
instrumentalização: 
- Lei Federal nº 11.788, de 25/09/2008 – Dispõe 
sobre o estágio de estudantes 
- Resolução nº 1191-CONSEPE, de 03 de 
outubro de 2014 - Altera a Resolução nº 684- 
CONSEPE, de 7 de maio de 2009, e dá nova 
redação ao Regulamento de Estágio dos Cursos 
de Graduação da UFMA, na forma dos seus 
anexos 
- Normas específicas de estágio curricular do 
curso de licenciatura interdisciplinar em Estudos 
Africanos e Afro-Brasileiros 

10 horas UFMA 

CARGA HORÁRIA 10 horas 

 

b) Preparação teórica para regência e regência simulada 
 

ATIVIDADES 
Carga 
horária 

LOCAL 

- Estudo e discussão de textos e vídeos 
Textos sugeridos: 
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 
1990. (Capítulo 10) 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. Saberes 
necessários à prática educativa. São Paulo: Editora 
Paz e Terra, 1996. (Capítulos 1, 2 e 3). 
Vídeos sugeridos: 
Paulo Freire contemporâneo/documentário 

 
 

20 
horas 

a) UF 

Instruç 

ões 

sobre 

o 

Estági 

o 



165 
 

Quando sinto que já sei  MA 

- Discussão acerca do ambiente escolar e a postura 
do estagiário 
- Apresentação dos Instrumentos de Registros do 
Estágio Supervisionados: 
- Registro de reunião do supervisor docente e 
estagiários 
- Termo de compromisso de estágio 
- Modelo de plano de atividades de estágio 
- Frequência da participação do estagiário no 
cotidiano da escola 
- Questionário de observação da escola pelo 
estagiário 
- Ficha de observação da aula do professor pelo 
estagiário 
- Ficha de avaliação da participação do estagiário na 
aula do professor 
- Ficha de observação da aula do estagiário pelo 
supervisor técnico 
- Modelo de projeto interdisciplinar 
- Modelo de plano de micro aula e aula 
- Ficha de avaliação de micro aula pelo supervisor 
docente 
- Ficha de análise de micro aula por outro estagiário 
- Modelo relatório de estágio 

10 
horas 

- Elaboração de plano de aula pelo estagiário - dois 
planos entre as disciplina: História, Sociologia, 
Filosofia e Geografia 

4 

- Regência Simulada de micro aula de 30 minutos – 
duas micro aulas em duas disciplinas entre: História, 
Sociologia, Filosofia e Geografia 
- Recebimento da avaliação das micro aulas pelo 
supervisor docente e demais estagiários 

3 

- Participação e análise em Regência Simulada – 
duas micro aulas em 2 disciplinas entre: História, 
Sociologia, Filosofia e Geografia 
- Acompanhamento da avaliação das micro aulas 
assistidas – duas micro aulas entre as disciplina: 
História, Sociologia, Filosofia e Geografia, – 30 
minutos 

3 

Produção e entrega do Relatório Parcial de Estágio 10 
horas 

CARGA HORÁRIA 50 
horas 

INSTRUMENTAIS  

- Modelo de plano de micro aula 
- Ficha de avaliação de micro aula pelo supervisor 
docente 
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- Ficha de análise de micro aula por outro estagiário   

 

 

Instrução sobre estágio: etapa introdutória, realizada na instituição formadora, destinada 

ao conhecimento das normas regulamentadoras do estágio, às orientações acerca do 

projeto pedagógico da escola, dos planos e dos projetos de investigação educacional, 

orientações para elaboração do relatório de estágio, orientações com vista ao processo de 

observação da realidade escolar. 

II. Preparação teórica para regência e regência simulada: realizada na instituição 

formadora, destinada ao estudo de possíveis referenciais a serem trabalhados no  

processo de regência; ao planejamento, elaboração de planos de aula e execução de micro 

aulas sob a orientação e acompanhamento do supervisor docente, como forma de 

simulação e aperfeiçoamento de práticas de ensino que serão desenvolvidas na escola. 

III. Observação e participação no cotidiano escolar: realizada na escola-campo de 

desenvolvimento da regência, destinada à observação participativa nos diferentes aspectos 

do cotidiano da escola, visando ao conhecimento da estrutura e funcionamento da 

instituição. 

IV. Elaboração e aplicação de projeto interdisciplinar na escola-campo: aplicada com os 

alunos da escola-campo, esta etapa refere-se à elaboração e execução de um projeto que 

contemple as áreas de conhecimento da licenciatura interdisciplinar tomando como base a 

observação das necessidades encontradas no cotidiano escolar. 

V. Regência de sala de aula em pelo menos duas área específicas: desenvolvida na 

escola campo. O estagiário deverá ministrar aulas de pelo menos uma das áreas de 

conhecimento das series finais do Ensino Fundamental. Os conteúdos desenvolvidos 

deverão levar em conta o planejamento elaborado pelo professor responsável pela 

disciplina na escola em relação ao ensino médio. 

VI. Elaboração do relatório final do estágio: O relatório não consiste em uma transcrição 

de dados, mas no registro organizado do percurso feito pelo aluno, de tal forma que 

possibilite uma apreciação da experiência vivenciada tanto para reflexão sobre a própria 

prática do aluno quanto a avaliação do supervisor docentes. 
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Art. 5. As atividades de estágio obrigatórios serão desenvolvidas no contra turno do 

horário acadêmico e em quatro etapas distribuídas ao longo dos semestres regulares e ou 

especiais. 

§ 1º - Em caso extraordinário o estágio poderá ser realizado no turno de funcionamento 

do curso desde que o aluno tenha disponibilidade para o estágio sem comprometer seus 

crédito de disciplina. 

§ 2º - O aluno só poderá desenvolver as atividades de estágio após cursar com 

aprovação 50% dos componentes constante na estrutura curricular do curso, 

obrigatoriamente deve está incluso as disciplinas de formação introdutória (Teoria da 

História, Currículo, Didática, Geografia Geral, Psicologia da Educação). 

Art. 6º As atividades de Iniciação Cientifica, Iniciação à Docência, Extensão, Monitoria e 

Exercício de Magistério somente poderá ser computadas para fins de integralização do 

estágio obrigatório até o limite de 50% da carga horária prevista para este componentes 

curricular no projeto pedagógico. 

§ 1º A carga horária das atividades listadas no caput só poderá ser computada para o 

estágio obrigatório quando não estiver prevista para a integralização de outros componente 

curriculares. 

§ 2º Compete a Subunidade Acadêmica responsável pelas atividades referidas no caput, 

fornecer certidão de conclusão das atividades realizadas pelos estudantes no prazo de 30 

dias, a partir do término da conclusão das atividades. 

§ 3º - O Núcleo Docente Estruturante do curso deverá estabelecer critérios de 

equivalência para aproveitamento dessas atividades em estágio obrigatório. 

Art. 7º - Do ponto de vista de sua materialização jurídica, o estágio pressupõe a 

assinatura, posse e conservação, no mínimo por 5 anos dos seguintes documentos. 

I. Termo de Compromisso a ser firmado entre a UFMA representado pelo Coordenador 

de Estágio do Curso, a Instituição Concedente e o Estudante; 

II Plano de atividade, parte integrante e inalienável do Termo de Compromisso, a ser 

firmado pelo Estudante, Supervisor Docente, Supervisor Técnico e Coordenador de 

Estágio. 



168 
 

III Relatório Parcial e Relatório Final - a serem firmado pelo Estudante, Supervisor 

Técnico, Supervisor Docente e Coordenador de Estágio. 

§ 1º Os modelos padrões de documentos e instrumentos referidos neste artigo serão 

expedidos pela UFMA. 

§ 2º Os documentos a que se referem o caput serão guardados pelos setores 

correspondente a área de atuação, e após cinco anos serão enviados para o Arquivo 

Permanente da UFMA ou setor equivalente. 

§ 3 O Relatório Final do estágio, normalizado e revisado, deverá ser depositado em 

mídia digital no repositório institucional do Núcleo Integrado de Biblioteca da Universidade 

Federal do Maranhão e em mídia digital e impresso na Secretária do Curso pelo prazo de 

cinco anos. 

Art. 8 Os documentos acadêmicos de registro e certificação das atividades de estágio, 

segundo sua natureza, deverão ser emitidos constando o nome dos estudantes inscritos no 

grupo de formação e dos profissionais da UFMA. 

Art. 9 Para fins de cadastro e convênio com a UFMA, as instituições candidatas a 

Concedente deverão ser indicadas, preferencialmente, pela Coordenadoria de Estágio do 

Curso, em parceria com a Comissão Setorial de Estágio e a Coordenadora Geral de 

Estágio. 

Art. 10 A indicação de uma instituição como Concedente deverá ser aprovada, 

preferencialmente, pelo Colegiado do Curso, considerando as possibilidades de atuação, 

relacionadas com a formação profissional, multiprofissional e interdisciplinar do estagiário. 

§ 1º As atividades desenvolvidas pelo estagiário na área de abrangência de um Campus 

diferente daquele em que o curso é ofertado poderão fazer parte da programação de 

estágio obrigatório. 

§ 2º O estágio poderá ser realizado em Instituições Concedentes de outro Estado ou 

país em conformidade com o disciplinado na Resolução 1191/2014 e o disposto na 

legislação sobre Mobilidade acadêmica e outras pertinentes. 

§ 3º Para aceitação de instituições como campo de estágio deverão ser cumpridos os 

seguintes requisitos: 
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I - Instituição conveniadas, nos termos da Resolução 1191/2014 - CONSEP. 

 
II- A aprovação da proposta de trabalho da Instituição Concedente pela Coordenação de 

Estágio de Curso. 

III- Existência de profissionais de uma das áreas de conhecimento da licenciatura 

interdisciplinar designados para supervisão técnica do estudante/estagiário; 

Art. 11 - Na Coordenação de Ciências Humanas, Campus Bacanga, o estágio será 

administrado: 

I. Pela Comissão Setorial de Estágio. 

 
II- Pela Coordenadoria de Estágio. 

 
§ 1 À Comissão Setorial será constituída pelo Coordenador de Estágio, por um 

representante da Direção do Campus, indicado pelo Conselho correspondente, e por um 

representante estudantil indicado pelo Centro Acadêmico. 

§ 2 A Coordenadoria de Estágio está vinculada à Coordenadoria Acadêmica do Curso e 

integrada pelos docentes que nele atuam, sendo um Coordenador, e os demais 

Supervisores Docentes, e por um estudante indicado por seus pares para essa finalidade 

especifica. 

Art. 12- Compete aos órgãos da administração do estágio: 

 
I. À Comissão setorial cabe propor, acompanhar e avaliar permanentemente diretrizes e 

políticas de estágio do Curso para socialização das experiências vivenciadas nos campos 

de estágio, facilitar e articular os processos de desenvolvimentos de estágio. 

II. Á coordenadoria de estágio cabe orientar e executar as diretrizes e políticas de 

estágio, de acordo com a demanda acadêmica e profissional, e assessorar o Colegiado de 

Curso em tudo que se refere ao estágio de graduação. 

CAPÍTULO II 

 
Art. 13 - A Coordenação de Estágio - vinculada à Coordenação do Curso, deverá ser 

exercida por todos os docentes lotados no curso, sendo um Coordenador e os demais 

Supervisores Docentes. 
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Art.14- O Coordenador de Estágio será escolhido dentre os membros do Colegiado do 

Curso, levando em consideração a formação pedagógica do docente para um mandato de 

dois anos, permitida uma única recondução por igual período, e possibilidade de retorno 

após intervalo de dois anos. 

§ 1 - Poderá haver desligamento do Coordenador de Estágio, mediante solicitação dos 

Supervisores Docentes, encaminhada ao Colegiado de Curso para fins de apreciação. 

§ 2- Será concedida a carga horária semanal para o Coordenador de Estágio e superior 

docente conforme resolução vigente. 

Art.15- Os supervisores docentes serão designados semestralmente pelo Coordenador 

de Estágio, mediante o planejamento de estágio aprovado pelo Colegiado do Curso. 

Art.16 - A distribuição dos estagiários por período letivo, regular ou especial, para fins da 

orientação, coordenação ou supervisão de suas atividades, obedecerá aos seguintes 

critérios: 

I - A distribuição do número de estagiários por um grupo de formação obedecerá às 

peculiaridades das licenciaturas interdisciplinares e às condições de estágio, devendo a 

Coordenação de Estágio reservar as simetrias para a composição dos grupos 

supervisionados pelos Supervisores Docentes. 

II- O estagiário deverá organizar seu plano de atividades para o ensino fundamental 

considerando que irá assumir a regência de sala de aula pelo menos uma das áreas 

específicas da licenciatura interdisciplinar a que está vinculado, considerando que os 

conteúdos das demais áreas serão explorados por meio da elaboração e execução de 

projeto de trabalho interdisciplinar. O plano de atividade para o ensino médio deverá 

centrar-se na área específica de atuação profissional. 

III- Cabe ainda ao supervisor docente a condução do processo de elaboração e 

aplicação do projeto. 

VI - Cada docente só poderá supervisionar um grupo de formação, devendo haver tantos 

supervisores quantos grupo de formação forem ativados. 

- Etapa do Ensino Fundamental - Professores da área de educação e áreas afins. 
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- Etapa do Ensino Médio - Professores da área de História. 

 
Art. 17 - O Coordenador de Estágio será substituído em seus impedimentos por um 

Supervisor Docente designado pelo Colegiado do Curso. 

 
 

SEÇÃO I 

 
ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DE ESTÁGIO 

 
Art. 18- São atribuições da Coordenadoria de Estágio do Curso: 

 
I- Elaborar, em conjunto com os Supervisores Docentes, a cada semestre letivo, a 

Programação de Estágio e submetê-la á aprovação do Núcleo Docente Estruturante do 

Curso e enviá-la à Coordenação Geral de Estágio, dentro dos prazos estabelecidos no 

Calendário Acadêmico vigente; 

II- Avaliar as instalações da Concedente de Estágio e sua adequação à formação 

cultural e profissional do acadêmico; 

III- Enviar à Coordenação Geral de Estágio da UFMA, a cada semestre letivo, a relação 

de discentes inscritos, em Estágio Obrigatório, para fins de seguro acidentes pessoais, de 

acordo com o prazo estabelecido no Calendário Acadêmico; 

IV- Orientar, selecionar, distribuir e encaminhar o estagiário aos  campos de estágio, 

seja qual for a sua natureza, considerando a área de conhecimento, habilitação e 

modalidade do curso, observando: 

a) A compatibilidade entre área de formação do estudante e área de atuação da 

Concedente; 

b) O menor número possível de Concedentes (campos) em relação ao número de 

estagiários de cada grupo de formação. 

V- Coordenar as atividades de Estágio Obrigatório desenvolvidas pelo Supervisor 

Docente; 

VI - Manter contato com as instituições públicas e privadas, em parceria com a 

Coordenação Geral de Estágio, tendo em vista a celebração de Convênios; 
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VII- Promover reuniões periódicas para análise e avaliação das atividades desenvolvidas 

no estágio; 

VIII- Participar de eventos promovidos pela Coordenadoria Geral de Estágio e pelas 

Comissões Setoriais, para a socialização das atividades desenvolvidas e das experiências 

vivenciadas no campo de estágio; 

XI- Enviar à Coordenadora Geral de Estágio, nos prazos estabelecidos no Calendário 

Acadêmico, relatórios semestrais de estágio, devidamente aprovados pelo Colegiado do 

Curso; 

X- Dar pareceres nas questões de estágio referentes ao curso e exercer outras 

atribuições relacionadas ao seu âmbito de atuação; 

SEÇÃO II 

 
ATRIBUIÇÕES DO SUPERVISOR DOCENTE 

 
Art. 19 - São atribuições do Supervisor Docente de Estágio do Curso: 

 
I - Supervisionar grupos de formação em estágio obrigatório conforme composição 

indicada pela Coordenadoria de Estágio a partir da realização das pré-matrículas dos 

discentes; 

II- Conhecer os objetivos, a estrutura, a programação e o funcionamento das Instituições 

onde se acham inseridos os Estagiários; 

III- Orientar e acompanhar o estudante na elaboração do Plano de Atividade de 

Estágio, com vista à sua análise e aprovação; 

V- Promover a articulação do Supervisor Técnico com a sistemática de estágio adotada 

pelo Curso; 

VI- Supervisionar in loco, no mínimo uma vez por semana e de acordo com as 

especificidades do curso as atividades de estagio desenvolvidas pelo estagiário ou por 

grupo de estagiários . 

VI- Promover reuniões periódicas de avaliação com o Supervisor Técnicos, tanto nas 

dependências da Concedente, quanto no Campus; 
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VII- Realizar encontros quinzenais com seu grupo de formação, para acompanhar o 

desenvolvimento das atividades de Estágio, com vista à melhoria do desempenho, à 

superação de dificuldade e /ou redimensionamento ou reestruturação das atividades; 

VIII - Orientar e acompanhar o estudante em Estágio na elaboração dos relatórios  

parcial e final para fins de avaliação; 

IX- Encaminhar, no final de cada etapa de estágio, à Coordenação de Estágio as 

avaliações dos seus Estagiários, bem como a freqüência e o relatório final; 

X- Participar das reuniões promovidas pela Coordenação de Estágio. 

 
SEÇÃO III 

 
ATRIBUIÇÕES DO SUPERVISOR TÉCNICO 

 
Art. 20 - São atribuições do Supervisor Técnico das Instituições Concedente: 

 
I- Acompanhar e orientar, sistematicamente, o aluno/estagiário no desenvolvimento das 

atividades de estágio no campo; 

II- Atribuir conceitos ao estagiário a cada semestre letivo; 

 
III- Tomar conhecimento, analisar e rubricar a documentação do estagiário; 

 
IV- Informar à Coordenação de Estágio sobre qualquer fato ocorrido que esteja 

prejudicando as atividades de estágio no campo; 

V- Participar da reunião de avaliação final em conjunto com o Coordenador de Estágio, 

Supervisor Docente e estagiários sobre questões pertinentes à prática profissional e ao 

processo de supervisão. 

CAPÍTULO III  

DO ESTAGIÁRIO 

Art. 21 - São obrigações do Estagiário do Curso: 

 
I - Cumprir, com empenho e interesse, toda a programação estabelecida no Plano de 

Atividades incluindo a duração total, o horário e o local determinados para atividades de 

estágio; 
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II- Atender as orientações dos profissionais designados pela UFMA e pela Instituição 

Concedente; 

III- Submeter-se às avaliações que lhe forem propostas, de acordo com o Plano de 

Atividades, participando em sua formulação; 

IV- Apresentar as informações e os relatórios que lhe forem solicitados pela UFMA e 

pela Instituição Concedente; 

V- Porta-se de modo adequado e profissional no desempenho de suas atividades de 

estágio, especialmente, no âmbito da Instituição Concedente. 

Art.22 - A Avaliação tem caráter formativo e somático e consiste em um ato pedagógico 

fundamental do processo ensino-aprendizagem; 

§ Único A avaliação é um processo contínuo e dar-se-á por meio de mecanismo que 

possibilitem a verificação do desempenho do aluno durante o desenvolvimento das 

atividades de estágio, tais como: plano e relatório parcial de atividades de estágio, 

questionários, visita "in loco", regência de sala de aula, relatório final de estágio. 

Art.23 - A avaliação das atividades de Estágio será realizada de forma processual e 

sistemática pelos Supervisores Docentes e Técnicos profissionais e com a participação 

do estagiário e deve estar pautada no desempenho e na contextualização das atividades 

no campo do estágio. 

I - A avaliação das atividades de estágio deverá ser feita ao final de cada etapa, 

expressa por meio de conceitos estabelecidos na Resolução 1191/2014 -CONSEP, com 

base nos seguintes critérios: planejamento, atuação, qualidade do trabalho, sistema de 

informação, relacionamento interpessoal, responsabilidade, envolvimento, administração 

de recursos tecnológicos, controle de avaliação e postura pessoal. 

II- O resultado final da avaliação de desempenho em estágio obrigatório será atribuído 

pelo Supervisor Docente, considerando quando couber o relatório da Supervisão 

Técnica, e expresso em valores de 0 (zero) a 10 (dez), permitidas as frações em 

décimos e vedado o arredondamento 

§ 1º - Será considerado aprovado o estagiário que obtiver avaliação final de 

desempenho com valor igual ou superior a 7,0 (sete). 
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§ 2º - O Estagiário que obtiver avaliação final insuficiente poderá, ainda dentro do 

período permitido no Plano de Atividades, realizar novas atividades para ser reavaliado; 

§ 3º- Para fins de aprovação em estágio obrigatório, a carga horária prevista no projeto 

Pedagógico de Curso deverá ser integralmente cumprida, não cabendo dispensa ou 

ausência. 

§ 4º - Para fins de certificado das atividades de Estágio Obrigatório, os Supervisores - 

Docente e Técnico - deverão registrar, no mínimo: 

I - Avaliação do desempenho por competências e habilidades previstas para serem 

desenvolvidos durante a atividade de Estágio; 

II- Conceitos, conteúdos e métodos previstos para serem apreendidos; 

III - Frequência do estagiário; 

IV - Avaliação qualitativa nos aspectos da competência profissional e sobre as 

dificuldades a serem superadas em processo de formação continuada. 

CAPÍTULO IV 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 24 - O discente/estagiário somente poderá desenvolver as atividades de estágio 

quando proceder à inscrição neste componente, sendo exigido o cumprimento dos 

requisitos estabelecidos no Projeto Pedagógico do Curso. 

Art.25 - Constituem motivos para a interrupção automática do estágio e reprovação do 

estagiário em estágio obrigatório: 

I - O abandono do curso e/ou trancamento de programa, por qualquer motivo; 

 
II- Ausência em 05 reuniões consecutivas ou ininterruptas sem justificativas 

reconhecimento razoável pelo supervisor docente durante as etapas em que estiver 

inscritos; 

III- O descumprimento do Termo de Compromisso; 

 
IV- A desistência do estudante ou rescisão do Termo de Compromisso; 
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V- A prática de atos ilegais no desempenho das atividades na Concedente e em suas 

dependências; 

Art. 26 - Os casos omissos nestas Normas Específicas serão resolvidos pelo Colegiado 

do Curso, observando a legislação vigente, cabendo-lhe proceder as alterações que 

porventura vierem a acontecer; 

Art. 27 - A presente Norma entrará em vigor a partir de sua aprovação pelo Núcleo 

Docente Estruturante do Curso. 

Art. 28 - Existe um rol de documentos que envolvem a realização deste Estágio 

Curricular Supervisionado. Os alunos,deverão preencher os formulários disponíveis no 

site http://portais.ufma.br/PortalProReitoria/proen que aponta para Estágio Curricular 

Supervisionado. É necessário o preenchimento dos seguintes formulários: 

a) Termo de Compromisso de Estágio; 

b) Plano de Atividades de Estágio; 

 
Art. 29 - O controle de frequência do estagiário ficará a cargo do estagiário e do 

Supervisor Docente e deverá ser entregue devidamente preenchido, à Coordenação de 

Estágio. 

Art. 30 O estudante deverá satisfazer as seguintes condições para realizar o estágio 

obrigatório: 

I. Iniciar o estágio no 5º período; 

 
II. Ter cumprido todos os pré-requisitos; 

 
III. Poderá cursar paralelamente as etapas do estágio correspondente ao nível de ensino 

matriculado (exemplificando estágio I e II Ensino Fundamental) ou (estágio I e II Ensino 

Médio); 

Art. 31- O estágio curricular obrigatório I, II e III e IV realizar-se-á em estabelecimentos 

conveniados, priorizando-se as escolas públicas em âmbito municipal, estadual, federal. 

 
Art. 32 As atividades de iniciação científica, pesquisa, extensão, monitoria e exercício 

docente desenvolvidas pelo (a) aluno (a) ao longo do Curso de Licenciatura em Estudos 

Africanos e Afro-Brasileiros poderão integralizar a carga horária do Estágio Curricular em 

http://portais.ufma.br/PortalProReitoria/proen
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/shNvjJJVOOfX65O.doc
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/8thscFHeiVOPGLT.doc
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até 50% (cinqüenta por cento) do total, desde que a documentação pertinente  conte 

com parecer favorável da Coordenação de Estágio e seja aprovada pelo Colegiado de 

Curso. 

 
§ 1º Serão aceitas para aproveitamento de estágio obrigatório as atividades realizadas 

em: 

I. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência desde que 

conveniado à UFMA; 

II. Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica desde que 

conveniado à UFMA; 

III. Projeto de extensão do curso de Estudos Africanos e Afro Brasileiros; 

 
IV. Experiência docente na educação básica. 

 
§ 2º A solicitação deve ser feita por meio de Requerimento encaminhado ao 

Coordenador de estágio no ato da matrícula. 

§ 3º A documentação pertinente a que se refere o caput deste artigo compõe-se de: 

 
I. Declaração da Instituição Concedente contendo carga horária e tempo de atividade 

exercida; 

II. Relatório das atividades desenvolvidas; 

 
Parágrafo Único: A carga horária das atividades mencionadas no caput só poderá ser 

computada para fins de aproveitamento desde que não esteja prevista para 

integralização de outros componentes curriculares do curso. 

Art. 33- Para que o aluno obtenha aprovação em estágio obrigatório, à carga horária 

prevista no projeto pedagógico do curso deverá ser integralmente cumprida, não 

cabendo dispensa ou ausência. 

Art. 34 - Serão considerados motivos para interrupção automática do estágio e 

reprovação do estagiário em estágio obrigatório: 
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I. O abandono do curso e/ou trancamento de programa, por qualquer motivo; 

 
II. Ausência nas etapas previamente estabelecidas para o desenvolvimento em campo 

de estágio; 

III. O descumprimento do termo de compromisso. 

 
Art. 35 - As normas estabelecidas deverão ser atualizadas sempre que houver 

necessidade de modificação na carga horária do curso ou no projeto pedagógico; 

Art. 36 - Os casos omissos a estas normas serão resolvidos pela Coordenação de 

Estágio 

do Curso e pelo Colegiado do Curso de Licenciatura em Estudos Africanos e Afro- 

Brasileiros; 

Art. 37 - A avaliação do Estágio Supervisionado fica condicionada à observância dos 

seguintes aspectos: 

I – Frequência e participação nas aulas; 

II – Cumprimento satisfatório das tarefas; 

III – Elaboração, condução e execução das atividades; 

IV – Outros tipos de trabalhos ou atividades; 

V – Preparação, entrega e apresentação dos relatório de estágios. 

 
DO ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

 
Art.38 O estudante deverá satisfazer as seguintes condições para realizar o estágio não 

obrigatório: 

I. Iniciar o estágio a partir do 3º período; 

 
II. Ter coeficiente (7,0); 

 
§ 1º Ao término das atividades em estágio não obrigatório o estudante deverá apresentar 
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a Coordenação de Estágio do Curso de Licenciatura em Estudos Africanos e Afro- 

Brasileiros relatório final e plano de atividade descrevendo todas as etapas 

desenvolvidas no período do estágio. 

§ 2º Em se tratando de estágio não obrigatório, o estudante não poderá acumular bolsas 

de estágio, ficando a admissão em um novo campo de estágio condicionada ao 

desligamento prévio de qualquer atividade remunerada que  esteja  vinculada  à 

condição de aluno desta universidade como bolsa de permanência, monitoria, iniciação 

científica ou extensão. 

§ 3º O estágio não obrigatório poderá ser convertido em estágio obrigatório, sendo este 

acordado entre a Instituição de Ensino, a Concedente e o estagiário por meio da 

assinatura do termo aditivo para conversão de Natureza do Estágio, conforme a 

Resolução nº 1674- CONSEPE, de 20 de dezembro de 2017, que altera a Resolução Nº 

1.191- CONSEPE- 2014, que trata do Regulamento de Estágio dos Cursos de 

Graduação, dando nova redação ao §4º do art. 4º, ao inciso V do art. 21; §§ 1º, 2º e 3º 

do art. 32 e insere os §§1º e 2º ao art. 5º. 

 

 
Art. 39- O estágio curricular não obrigatório realizar-se-á em estabelecimentos 

conveniados em instituições Públicas ou Privadas, Entidades de Movimentos Sociais, 

com atividades afins ao curso. 
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NORMAS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO 

 
 

 
Art. 40 . O Relatório Final do Estágio Curricular do Curso de Estudos Africanos e Afro- 

Brasileiros deve estar de acordo com as normas estabelecidas pela Associação 

Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT), e deve ter como parâmetros: 

I. Introdução; 

II. Planejamento das atividades; 

III. Relato detalhado das atividades e seu desenvolvimento; 

IV. Análise das atividades e seu desenvolvimento; 

V. Conclusão; 

VI. Referências bibliográficas; 

VII. Anexos – todos os documentos comprobatórios do estágio. 

Parágrafo único. O não fornecimento dos documentos necessários, por parte 

do acadêmico estagiário, para a avaliação do estágio nas datas previstas 

implicará a reprovação do mesmo. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

CURSO DE ESTUDOS AFRICANOS E AFRO-BRASILEIROS 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

 

 
FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO EM ESTÁGIO 

 
 
 

Aluno (a) 

 
 

Nome:  N. de matrícula:   
 
 
 

 
( ) CEAA0114 

 
( ) CEAA0146 

Estágio 

 
Estágio 

Supervisionado  I (Ensino Fundamental) 

 
Supervisionado  I (Ensino Fundamental) 

( ) CEAA0123 Estágio II ( Ensino Médio) 

( ) CEAA0147 Estágio II ( Ensino Médio) 
 
 
 

 

Semestre:    
 
 
 

 

Professor (a) Coordenador (a) 

 
Nome:   

 

São Luís  de  de 20   
 

 
 

Assinatura do Aluno 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

CURSO DE ESTUDOS AFRICANOS E AFRO-BRASILEIROS 

COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO ESTAGIÁRIO 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ESTAGIÁRIO 

 

 

Campo de Estágio:          

Estagiário:    Código:   

Carga Horária:  Período:  Curso:  Mês:    

Horário Assinatura 
do 

Estagiário 

Atividades desenvolvida 
ou em desenvolvimento 

Assinatura do 
Supervisor 

Data Entrada Saída 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

São Luís -MA, dezembro de 2017. 
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ANEXO C NORMAS COMPLEMENTARES PARA INTEGRALIZAÇÃO DE 

CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM ESTUDOS AFRICANOS E AFRO-BRASILEIROS 

 
 

NORMAS COMPLEMENTARES PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CARGA 

HORÁRIA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM ESTUDOS AFRICANOS E AFRO-BRASILEIROS 

 
 
 
 

Núcleo Docente Estruturante: 

 
 

Prof. Antonio Evaldo Almeida Barros 

Profa. Kátia Evangelista Regis 

Profa. Pollyanna Gouveia Mendonça Muniz 

Prof. Marcelo PagliosaCarvalho 

Prof. Rosenverck Estrela Santos 

 

 
Colaboradores(as): 

Prof. Carlos Benedito Rodrigues da Silva 

Profa. Cidinalva Silva Câmara Neris 

Profa. Maria da Guia Viana 

Prof. Richard Christian Pinto dos Santos 

Prof. Sávio José Dias Rodrigues 

 
 
 
 
 
 
 

 
São Luís - MA 

2017 



184 
 

 

NORMAS COMPLEMENTARES PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CARGA 

HORÁRIA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM ESTUDOS AFRICANOS E AFRO-BRASILEIROS 

 

 
O Colegiado do Curso de Licenciatura 

em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros 

da UFMA –Cidade Universitária, no uso 

de suas atribuições legais, RESOLVE 

aprovar os Critérios para Integralização 

de Carga Horária das Atividades 

Complementares do referido curso. 

 

 
Das disposições gerais 

 

As Atividades Complementares previstas no Projeto Político-Pedagógico do 

Curso de Licenciatura em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, Cidade 

Universitária, referem-se a um componente obrigatório que contribui para a 

flexibilização curricular e devem ser desenvolvidas pelos(as)estudantes em 

participações comprovadas em atividades de ensino, de pesquisa e de 

extensão, de naturezas acadêmico, científico e culturais no âmbito das áreas 

correlatas ao Curso. A comprovação dessas atividades devem ser feitas 

mediante apresentação de cópias acompanhadas dos originais de certificados, 

diplomas, declarações e demais documentos comprobatórios, expedidos por 

instituições de caráter educativo, científico ou cultural, idôneas perante os 

órgãos oficiais e a legislação vigente. Toda a documentação deve  ser  

entregue na secretaria do curso acompanhada do requerimento (anexo) 

devidamente preenchido de Integralização de Carga Horária das Atividades 

Complementares. O(a) estudante deverá integralizar 200 horas de Atividades 

Complementares, que podem ser cumpridas a partir do primeiro semestre do 

Curso e é um dos requisitos para a conclusão da graduação. 

A carga horária de participação nas atividades dessa categoria deverá 

estar expressa no certificado ou declaração.O(a) estudante deverá solicitar a 
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integralização das Atividades Complementares, somente quando estiver com 

todos os pontos necessários (200) para a aprovação. 

Ficam assim estabelecidos, na tabela a seguir, os Critérios para 

Integralização de Carga Horária das Atividades Complementares do Curso de 

Licenciatura em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, da Universidade Federal 

do Maranhão, Cidade Universitária. 

 

 
MODALIDADES DESCRIÇÃO DAS 

ATIVIDADES 

CARGA HORÁRIA POR 

PERÍODO LETIVO 

CARGA HORÁRIA 

MÁXIMO DURANTE O 

CURSO 

CARGA HORÁRIA 

MÁXIMA PARA O 

CONJUNTO DE 

ATIVIDADES 

DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO 

Atividade Exercício de 30 horas 60 horas  Certificado ou 

declaração da 

instituição ou 

do(a) orientador(a). 

de monitoria 
   

iniciação à 
    

docência e     

à pesquisa.     

 Estágios 10 horas 20 horas  Termo de estágio, 

 
extracurriculares na 

UFMA ou com 

entidades conveniadas 

   
declaração do(a) 

 
orientador(a) ou 

  

com a Universidade. 
   relatório do estágio ass 

inado por 

     
responsável do(a) 

     
conveniado(a). 

 Participação em projeto 

de pesquisa, grupos de 

estudos e projetos 

15 horas 30 horas  

 
200 horas 

Certificado ou 

 
declaração da 

  

institucionais da UFMA 
   instituição ou 

     do(a) orientador. 

 Participação como 

bolsista em Programa 

de Iniciação Científica 

(PIBIC/CNPq/ 

10 horas 20 horas  Certificado ou 

declaração da 

instituição ou 

 
FAPEMA) 

   do(a) orientador(a). 
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 Participação como 

bolsista em Programa 

de Iniciação à 

Docência 

10 horas 10 horas 20 horas  Certificado ou declaração da instituição 

ou do orientador. 

Publicação ou 

apresentação de 

artigos, resenhas, 

resumos, notas 

técnicas, capítulo de 

livro de teor acadêmico 

científico ou cultural, 

pôsteres, em eventos 

científicos locais, 

regionais, nacionais ou 

internacionais 

20 horas 20 horas 40 horas Carta de aceite, certificado, atestado 

de participação, declaração. 

Participação em 

programas de 

intercâmbio e 

mobilidade (nacional e 

internacional) em 

instituições 

conveniadas 

10 horas por 

grupo 

10 horas 20 horas Carta de aceite, certificado, atestado 

de participação, declaração. 

Extensão Participação como      
 

Certificado ou declaração da instituição 

ou do(a) orientador(a). 

 bolsista em projetos de     

 extensão cadastrados     

 na PROEX ou 20 horas 20 horas 40 horas 40 horas 

 aprovados em reunião     

 do Colegiado do EAA     

Participação 

em:seminári 

os, 

conferências 

palestras, 

workshop, 

oficinas, 

mini cursos, 

treinamentos 

feiras 

cientificas, 

Participar como 

ouvinte em: 

Congressos, 

seminários, 

conferências, 

palestras, workshop, 

oficinas, mini cursos, 

treinamentos, feiras 

cientificas, exposições, 

Cursos    de  formação 

continuada. 

 
 

 

 

 

 

 
 

10 horas 

 
 
 
 
 

40 horas 

 
 
 
 
 

100 horas 

 
 
 
 
 

100 horas 

 
 
 
 
 

Certificado ou declaração da instituição 

ou do(a) orientador(a). 

exposições, 

cursos de 

formação 
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continuada,       

Cursos de 

línguas 

estrangeira 

Cursos de línguas 

estrangeira (durante o 

período de graduação 

no Curso de 

Licenciatura em 

Estudos Africanos e 

Afro-Brasileiros) 

 20horas 20 horas 40 horas Certificado ou declaração da instituição 

 Participação como 

representante 

estudantil nos 

Colegiados do Curso 

de Estudos Africanos e 

Afro-Brasileiros, 

Assembleias 

Departamentais, e 

Colegiados superiores 

20 horas 20 horas 40 horas  Certificado ou declaração da instituição 

 
 
 
 

Gestão e 

Cidadania 

Participação como 

membro eleito(a), do 

Diretório Central dos 

Estudantes (DCE) ou 

do Centro Acadêmico 

do Curso de 

Licenciatura em 

Estudos Africanos e 

Afro-Brasileiros 

20 horas 20 horas 40 horas  
 
 
 

100 horas 

Certificado ou declaração da instituição 

 - Participar de ações que 

promovam o exercício da 

cidadania e defesa do 

meio ambiente (atividade 

de mesário, júri popular, 

participação em alguma 

organização não 

governamental) durante o 

período do curso de 

Licenciatura em Estudos 

Africanos e Afro- 

Brasileiros; 

10 horas 10 horas 20 horas  Certificado ou declaração da instituição 

 
- Participar de 

ações/atividades 

desenvolvidas por 

entidades do movimento 

negro durante o período 

do curso de Licenciatura 

em Estudos Africanos e 

Afro-Brasileiros 

     



188 
 

 

REQUERIMENTO 
 

Ao: Colegiado do Curso de Licenciatura em Estudos Africanos e Afro- 

Brasileiros 

Assunto: Aproveitamento e Integralização de Carga Horária das 

Atividades Complementares 

Senhor(a) Coordenador(a), 

Eu, 

    , 

estudante do Curso de Licenciatura em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros da 

Universidade Federal do Maranhão – Cidade Universitária, matriculado(a) sob  

o nº  , cursando o  período, requeiro que 

seja(m) integralizadas(s) em meu histórico escolar a(s) hora(s) referente(s) às 

Atividades Complementares, conforme indicado na tabela abaixo, cujas cópias 

da documentação comprobatória pertinente vai anexada ao presente. 

Atesto serem verdadeiros todos os documentos e informações ora 

apresentados para este fim sob as penas da Lei. Declaro ainda ter 

conhecimento das regulamentações estabelecidas pelo Colegiado do Curso 

quanto aos critérios de equivalência para aproveitamento dessas atividades 

complementares, conforme consta no Projeto Político-Pedagógico do Curso e 

no documento intitulado ―Normas Complementares para Integralização de 

Carga Horária das Atividades Complementares do Curso de Licenciatura em 

Estudos Africanos e Afro-Brasileiros – UFMA – Cidade Universitária‖. 

São Luís,           de  de 20 . 

 

Assinatura do(a) estudante(a) 
 

  . 
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Parecer da comissão de Atividades 

Complementares: 

 

 
Solicitação:( ) Deferida ( ) Indeferida 

 
 

Nº de horas validadas:  horas 

 
 

São Luís,  de  de    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Professor (a) /Técnico (a) responsável 

Integralizado junto à 

Secretaria/Coordenação Licenciatura em 

Estudos Africanos e Afro-Brasileiros em: 

 
 
 

 
São Luís  /  /   

 
 
 
 
 
 
 

   Assinatura 

do(a) funcionário(a) responsável 

pela integralização 
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FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO DE CARGA HORÁRIA 
 
 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES CARGA HORÁRIA 

POR PERÍODO 

LETIVO 

CARGA HORÁRIA 

MÁXIMO DURANTE 

O CURSO 

CARGA HORÁRIA 

MÁXIMA PARA O 

CONJUNTO DE 

ATIVIDADES 

Atividade de Exercício de monitoria    

iniciação à 
 

docência e à 

 

Estágios extracurriculares no âmbito da 

Universidade ou conveniados com a UFMA 

  

pesquisa. 
Participação em projeto de pesquisa, grupos 

de estudos e projetos institucionais da UFMA 

  

 Participação como bolsista em Programa de 

Iniciação Científica (PIBIC/CNPq/FAPEMA) 

  

 Participação como bolsista em Programa de 

Iniciação à Docência 

  

 Publicação ou apresentação de artigos, 

resenhas, resumos, notas técnicas, capítulo 

de livro de teor acadêmico científico ou 

cultural, pôsteres, em eventos científicos, 

locais, regionais, nacionais ou internacionais 

  

 Participação em programas de intercâmbio e 

mobilidade (nacional e internacional) em 

instituições conveniadas 

  

Extensão Participação como bolsista em projetos de 

extensão cadastrados na PROEX ou 

aprovados em reunião do Colegiado do EAA 

   

Participação 

em:seminários, 

conferências 

palestras, workshop, 

oficinas, mini cursos, 

treinamentos, feiras 

cientificas, 

Participar como ouvinte em: congressos, 

seminários, conferências palestras, 

workshop, oficinas, mini cursos, 

treinamentos, feiras cientificas, exposições, 

cursos de formação continuada, 

   

exposições, cursos 

de formação 

continuada, 
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Cursos de línguas 

estrangeira 

Cursos de línguas estrangeira (durante o 

período do curso Licenciatura em Ciências 

Humanas) 

   

 
 
 
 
 

Gestão e Cidadania 

Participação como representante estudantil 

nos Colegiados do Curso de Estudos 

Africanos e Afro-Brasileiros, Assembleias 

Departamentais, e Colegiados superiores 

   

Participação como membro eleito, do 

Diretório Central dos Estudantes (DCE) ou 

do Centro Acadêmico do Curso de 

Licenciatura em Estudos Africanos e Afro- 

Brasileiros 

   

- Participar de ações que promovam o 

exercício da cidadania e defesa do meio 

ambiente.(ex. atividade de mesário, júri 

popular, participação em alguma 

organização não governamental durante o 

período do curso de Licenciatura em 

Estudos Africanos e Afro-Brasileiros; 

- Participar de ações/atividades 

desenvolvidas por entidades do movimento 

negro durante o período do curso de 

Licenciatura em Estudos Africanos e Afro- 

Brasileiros 
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