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1.  IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Instituição de Ensino Superior: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
1.2. Grupo: PET CIÊNCIAS SOCIAIS 
1.3. Home Page do Grupo: http://petsociaisufpr.wordpress.com/atividades/ 
1.4. Data da Criação do Grupo: 1991 
1.5. Curso de graduação ao qual o grupo está vinculado: CIÊNCIAS SOCIAIS 
1.6. Habilitação oferecida pelo curso de graduação ao qual o grupo está vinculado: 

(   ) Licenciatura           (   ) Bacharelado           ( x ) Licenciatura e Bacharelado 
1.7. Nome do Tutor: SIMONE MEUCCI 
1.8. E-Mail do Tutor: simonemeucci2010@gmail.com 
1.9. Titulação e área: Doutorado em Sociologia 
1.10. Data de ingresso do Tutor (mês/ano): Maio de 2009 
1.11. Interlocutor do PET na IES: Alexandre Ramazzote 
1.12. E-Mail do Interlocutor: ramazzotte@ufpr.br 
1.13. Pró-Reitor de Graduação: Maria Amélia  Sabbag Zainko 
1.14. E-Mail do Pró-Reitor de Graduação: prograd@ufpr.br 
 
 

2. INFORMAÇÕES SOBRE OS BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS: 

 
a) Quadro de identificação: 
 

 

Nome dos bolsistas Ingresso na 
IES 

Ingresso no 
PET 

Período 
letivo atual 

Coeficiente Atual de 
Rendimento Escolar 

1. Alice Mitiko Rocha Hinoshita 2007 2007 7º sem 0,8780 

2. Camila Mariane de Souza 2009 2009 3º sem 0,8244 

3. Benno Alves* 2007 2007 7º sem 0,93 

4. Carolina F. Zatorre Fileno 2009 2009 3º sem 0,7405 

5. Christian Maciel de Britto 2006 2007 7º sem 0,9167 

6. Edmar Antonio B. Brustolim 2008 2009 5º sem 0,8895 

7. Eduardo Silveira Bischof 2009 2009 3º sem 0,81 

8. Ellen da Silva 2008 2009 5º sem 0,8214 

9. Fernanda Henrique 2008 2009 5º sem 0,85 

10. Gabriela Liedtke Becker 2006 2007 9º sem 0,8741 

11. Gabriela Prado Siqueira 2007 2008 7º sem 0,8826 

12. Halina Rauber Baio 2009 2009 3º sem 0,814 

 
 

http://petsociaisufpr.wordpress.com/atividades/


 
Nome dos voluntários Ingresso 

na IES 
Ingresso 
no PET 

Período 
letivo atual 

Coeficiente Atual de 
Rendimento Escolar 

13. Lucas Roahny 2009 2009 3º sem 0,891 

14. Osíris V. Rodrigues 2009 2009 3º sem 0,86 

 
* O aluno Benno Alves foi bolsista do grupo até o início de março de 2010 quando embarcou para o 
Chile a fim de freqüentar disciplinas do curso de Ciências Sociais da Universidade de Santiago. Para 
isso, recebe uma bolsa de um programa de convênio celebrado entre a UFPR e a AUGM (Associação 
de Universidades Grupo Montevidéu).  No seu retorno, em julho de 2010, o aluno permanecerá no 
grupo na condição de voluntário. 
 
OBSERVAÇÃO: O grupo sofreu grande renovação durante o ano de 2009. Além da mudança da 
tutoria em maio, ingressaram nove novos alunos a partir do mês de julho. Um aluno (Gustavo de 
Godoy e Silva) deixou o grupo por razões pessoais. Os demais (Dibe Salua Ayub, Camila Tribess, 
Christopher Feliphe Ramos, Daniela Sant´anna, Giseli Gontarski e Walker Umeki Hanashiro) 
concluíram o curso de graduação em Ciências Sociais. Além disso, foram admitidos dois estudantes 
na condição de voluntários. 

 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO 

 

3.1. ENSINO 

SEMINÁRIOS INTERNOS – Textos literários 
Tema: LITERATURA EM PERSPECTIVA: O OLHAR DO CIENTISTA SOCIAL PERANTE A 
SOCIEDADE 
Cronograma de Execução da Atividade: 
Jan Fev Mar X Abr X Mai X  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  
Público Alvo: 
Alunos do próprio grupo. 
  
Descrição: 
Encontros semanais para discussão dos seguintes contos, contidos na obra "Ficções" de Jorge Luis 
Borges: 
. "O Jardim de Caminhos que se Bifurcam"  
. "Tlön, Uqbar, Orbis Tertius"  
 
Associada a esta leitura, realizamos e discussão da seguinte obra sociológica: "Os pronomes 
cosmológicos e o perspectivismo ameríndio" de Eduardo Viveiros de Castro 
Promoção: 
PET-Ciências Sociais - UFPR 
  
Justificativa: 
• A elaboração desta atividade e a seleção das obras fundamentou-se nas seguintes idéias 
diretrizes: 

Estimular entre os alunos de Ciências Sociais a leitura de textos literários. 
Refletir acerca das semelhanças e diferenças entre a representação literária e a representação 

científica da realidade social. 
  
Resultados esperados: 
• As obras literárias selecionadas procuram apresentar outras cosmologias e permitem o exercício 
de reflexão sobre a alteridade. 
Resultados alcançados: 
• As leituras selecionadas permitiram discutir as diferentes visões de mundo que se diferenciam da 
ocidental. Analisando minuciosamente as leituras ficcionais de Borges, pudemos realizar uma 
reflexão acerca das questões sociológicas, antropológicas e políticas presentes nas cosmologias 
apresentadas por Borges. Contrapondo-as ao perspectivismo ameríndio, pudemos notar como 
questões similares haviam sido tratadas pelo cientista social Viveiros de Castro.  



SEMINÁRIOS INTERNOS – Textos literários 

Tema: LITERATURA E SOCIEDADE: O TEMA ‘ESTIGMA’ E ‘MARGINALIDADE’ NA FICÇÃO 
LITERÁRIA 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai  Jun X Jul X Ago  Set  Out  Nov  Dez  

Público Alvo: 
Alunos do próprio grupo. 
 

Descrição: 
Encontros semanais para discussão das seguintes obras literárias: 
. “Capão Pecado” – Ferrez 
. “De repente nas profundezas do bosque” – Amos Oz 
 

Promoção: 
PET-Ciências Sociais - UFPR 
 

Justificativa: 
• A elaboração desta atividade e a seleção das obras fundamentaram-se nas seguintes idéias- 
diretrizes: 

a) Estimular entre os alunos de Ciências Sociais a leitura de textos literários. 
b) Refletir acerca das semelhanças e diferenças entre a representação literária e a 

representação científica da realidade social. 
 

Resultados esperados: 
• As obras selecionadas visam discutir a noção de „estigma‟ e „marginalidade‟ a partir de dois 
gêneros literários completamente distintos e distantes: de um lado, um exemplar do que se 
convencionou denominar de „literatura marginal‟ brasileira; de outro, uma fábula de um autor 
israelense consagrado. 
 

Resultados alcançados: 
• As leituras selecionadas permitiram discutir o fenômeno da estigmatização e da marginalidade a 
partir de duas representações ficcionais absolutamente diferentes. Além disso, as leituras se 
revelaram inspiradoras para refletir não apenas acerca do fenômeno social propriamente dito, mas 
também acerca das possibilidades de comunicação entre a literatura e a sociologia. Na avaliação do 
grupo, ambos os livros têm enormes potencialidades didáticas para o ensino da sociologia no nível 
secundário. Por isso, propuseram que estes livros fossem objeto de uma „oficina de leitura‟ com 
professores de sociologia do ensino médio. Tal atividade – a oficina de leitura com os professores – 
já foi prevista no planejamento de 2010 e terá início do dia 15 de maio de 2010. Nesse sentido,  esta 
atividade de ensino já tem desdobramentos fecundos para as atividades de extensão do grupo ao 
longo deste ano.  

 
SEMINÁRIOS INTERNOS – METODOLOGIA EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

Tema: A OBRA DE FLORESTAN FERNANDES: ASPECTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS 

Cronograma de Execução da Atividade:. 

Jan Fev Mar Abr Mai  Jun Jul Ago x Set x Out x Nov x Dez X 

Público Alvo: 
Atividade destinada ao próprio grupo. 
 

Descrição: 
Encontros semanais para discussão de três obras do autor Florestan Fernandes: 
. “A função social da guerra na sociedade tupinambá” 
. “A integração do negro na sociedade de classes” 
. “A revolução burguesa no Brasil “ 
 

Promoção: 
Atividade promovida pelo grupo. 
 

Justificativa: 
• No planejamento 2009, elaborado pela então tutora - profa. Liliana Porto - estava previsto a 
organização de seminários metodológicos em Ciências Sociais. Partindo deste tema – o método nas 



Ciências Sociais - elaboramos a atividade de discussão das obras de Florestan Fernandes. As 
idéias que fundamentam esta escolha são as seguintes: 

c) Consideramos teoria e método como dimensões indissociáveis do trabalho científico. 
d) Elegemos um autor emblemático do esforço de consolidação teórica e metodológica das 

Ciências Sociais no Brasil para demonstrar os impasses e possibilidades da pesquisa na área. 
e) As obras analisadas devem abranger as três áreas das Ciências Sociais (Antropologia, 

Ciência Política e Sociologia), diferentes temas e técnicas de pesquisa. 
 

Resultados esperados: 
• Obra de Florestan mostra-se fecunda para a discussão teórico-metodológica. Além das obras 
analisadas contemplarem diferentes temas (a sociedade tupinambá do século XVI, o lugar do negro 
na cidade de São Paulo da década de 1950, a natureza da ação política e do Estado no Brasil 
desde a Independência até o Golpe Militar de 1964), permitem ainda identificar como o autor 
mobilizou diversas técnicas de pesquisa (relatos históricos, entrevistas e estudos estatísticos). Foi 
possível também perceber o modo como Florestan Fernandes acionou diferentes aportes 
explicativos das teorias canônicas da área (especialmente as teorias funcionalista, weberiana e 
marxista). 
 

Resultados alcançados: 
• A atividade contribuiu para a sofisticação da perspectiva teórico-metodológica dos alunos. Além 
disso, permitiu conhecer melhor a história, os temas, desafios e possibilidades da constituição das 
Ciências Sociais no Brasil. 
• A atividade permitiu ainda que os alunos conhecessem um pouco da história e dos desafios da 
constituição do campo sociológico no Brasil. Isto assume enorme importância na medida em que a 
Sociologia Brasileira é, tão simplesmente, uma disciplina optativa no currículo atual do curso. Nesse 
sentido, vale também ressaltar que a discussão da obra de Florestan Fernandes pelo grupo ocorreu 
no período em que foi discutida a reforma curricular do curso de Ciências Sociais. Por força da 
pressão dos alunos e dos efeitos positivos desta discussão teórica do grupo, no novo currículo, a 
disciplina Sociologia Brasileira tornou-se obrigatória. 

 
SEMINÁRIOS INTERNOS – Debate sobre enredo de filmes 

Tema: CINEMA E SOCIEDADE: PERIFERIA E VIOLÊNCIA NA FICÇÃO CINEMATOGRÁFICA 
BRASILEIRA 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai  Jun X Jul X Ago x  Set  Out  Nov  Dez  

Público Alvo: 
Alunos do próprio grupo. 
 

Descrição: 
Encontros semanais para discussão dos seguintes filmes: 
. “Baixio das bestas” – Direção de Claudio Assis 
. “Contra-Todos” – Direção de Roberto Moreira 
 

Promoção: 
PET-Ciências Sociais - UFPR 
 

Justificativa: 
• A elaboração desta atividade e a seleção dos filmes fundamentaram-se nas seguintes idéias- 
diretrizes: 

a) Estimular, entre os alunos de Ciências Sociais, a análise sociológica de enredo de filmes. 
b) Refletir acerca das semelhanças e diferenças entre a representação cinematográfica e a 

representação científica da realidade social. 
c) Selecionar filmes que representem a realidade da periferia em diferentes regiões do Brasil: na 

cidade e no campo. 
 

Resultados esperados: 
• As obras selecionadas visam discutir de que modo a ficção tem representado a vida social nas 
zonas pobres tanto no campo quanto nas cidades brasileiras. 
 

Resultados alcançados: 



• Na discussão realizada pelo grupo concluiu-se que os filmes pretendem demonstrar a violência em 
suas diversas manifestações: na exploração econômica (o caso do ciclo da cana no interior de 
Pernambuco no „Baixio das Bestas‟, na exploração da fé religiosa (no caso dos cultos evangélicos 
em „ContraTodos‟), na exploração, abuso e sedução sexual. São filmes que têm pretensões 
realistas e representam a deterioração das relações humanas e familiares em contextos periféricos. 
Os filmes são representantes emblemáticos de uma narrativa recente no cinema brasileiro que 
pretende denunciar a violência e a pobreza. Podemos supor que na narrativa cinematográfica atual 
há uma nova auto-representação da sociedade brasileira. 

 

3.2. PESQUISA 

 
PROJETOS DE PESQUISA 
 
Podemos agrupar as pesquisas desenvolvidas pelo grupo durante o ano de 2009 em três tipos: 1) as 
monografias concluídas, realizadas pelos alunos que se formaram; 2) as pesquisas individuais 
realizadas pelos „veteranos‟ do grupo; e 3) as pesquisas coletivas que foram iniciadas pelos alunos 
que ingressaram ao longo do ano. 

 
1. Monografias concluídas: são os trabalhos dos alunos que se formaram ao longo do ano de 

2009. 

 
Nome dos bolsistas Projeto de pesquisa Prof. Orientador Fase de 

desenvolvimento 

Christopher F. Ramos* “A emoção das antropologias” Me. Andrea Castro Monografia 
concluída 

Daniela Sant´anna* “Práticas espirituais em uma 
comunidade budista de Curitiba: 
estratégias emancipatórias ou 
resistência ao desencantamento do 
mundo?” 

Dr. Dimas Floriani Monografia 
concluída 

Dibe Salua Ayoub “Os caminhos do direito indígena” Dr. Ricardo Cid 
Fernandes 

Monografia 
concluída 

Camila Tribess “Político é tudo igual: regime político e 
ideologia como fatores de mudança no 
perfil da elite política federal 
paranaense entre 1964 e 2006.” 

Dr. Renato 
Perissinotto 

Monografia 
concluída 

Giseli Gontarski* “‟Só por hoje‟: as experiências dos 
neuróticos anônimos” 

Dr José Miguel Rasia Monografia 
concluída 

Walker U.  Hanashiro 
 

“‟Tá Amarrado!‟: a relação entre magia 
e religião na Igreja Universal do Reino 
de Deus”. 

Dr. Dimas Floriani Monografia 
concluída 

* Estes alunos permitiram a publicação de suas monografias no site do grupo. 

 
2. Pesquisas individuais: realizada pelos alunos que estão já em etapas mais adiantadas do 

curso realizando as monografias. Estes alunos contaram com a orientação de professores do corpo 
docente do curso de graduação em Ciências Sociais e constantemente submeteram seus projetos, 
métodos e resultados analíticos à crítica científica do tutor e do grupo durante os seminários internos 
de pesquisa. 
 
Nome dos bolsistas Projeto de pesquisa Prof. Orientador Fase de 

desenvolvimento 

 
Alice M. Rocha Hinoshita 

“Espiritismo e Modernidade: uma 
análise da religião e da ciência no 

discurso de Allan Kardec” 

Dra. Sandra Stoll Pesquisa „de 
campo‟ em curso 

Benno Alves* “A trajetória de um empresário negro 
em Curitiba na década de 1970” 

Dra. Simone Meucci Pesquisa „de 
campo‟ em curso 

Christian Maciel de Britto “Desenvolvimento sustentável de 
comunidades: breve estudo sobre o 
método sistêmico multi-modal e sua 
viabilidade de aplicação ao contexto 

Dr. Dimas Floriani Pesquisa „de 
campo‟ em curso 



sócio-estrutural brasileiro” 

Gabriela Liedtke Becker “Mulheres atletas, corporalidades, 
identidades de gênero e tradicionalismo 

gaúcho”. 

Dra. Mirian 
Adelmann 

Pesquisa „de 
campo‟ em curso 

Gabriela Prado Siqueira “Os valores sociais dos estudantes de 
Medicina da UFPR”  

Dr. José Miguel 
Rasia 

Pesquisa „de 
campo‟ em curso 

 
3. Pesquisas coletivas: conduzidas pelos alunos que estão iniciando sua experiência no grupo. 

Estes alunos têm orientação da tutora e são iniciados - por meio de uma pesquisa de alcance 
modesto - no aprendizado de redação de projeto, levantamento bibliográfico, construto teórico do 
tema, metodologia de pesquisa e execução de relatório final. 
 
Os temas que orientam as pesquisas coletivas são dois: 

a) Análise dos currículos e expectativas dos estudantes dos cursos de graduação em Ciências 
Sociais: o objetivo deste trabalho de pesquisa é mapear e analisar os currículos dos cursos 
de Ciências Sociais no Brasil contemporâneo. Os alunos analisarão, sobretudo, a tendência 
de separação das áreas de Antropologia, Ciência Política e Sociologia para criação de novos 
cursos de graduação. Este estudo será feito através da identificação dos cursos e seus 
currículos no Brasil. Os alunos estudarão também a relação entre o curso de graduação e os 
programas de pós-graduação em Ciências Sociais na UFPR. 

b) Análise do processo de reforma urbana no centro da cidade de Curitiba, em particular na Rua 
Riachuelo: nesta pesquisa, desmembrada em três temas, os alunos pretendem compreender 
os impactos e expectativas da reforma urbana que visa a revitalização do centro da cidade de 
Curitiba empreendida pela Prefeitura. 

 
Nome dos bolsistas Projeto de pesquisa Prof. Orientador Fase de 

desenvolvimento 

Camila Mariane de 
Souza, Cristiane Pires, 
Lucas Roahny e Osíris 
Veríssimo Rodrigues 

“Os cursos de graduação de Ciências 
Sociais no Brasil: especialização ou 
fragmentação?” 

Dra. Simone Meucci Elaboração de 
projeto 

Carolina F. Zatorre Fileno “Passageiros e consumidores na Rua 
Riachuelo em tempo de transformação” 

Dra. Simone Meucci Elaboração do 
projeto 

Edmar Antonio B. 
Brustolim, Ellen Silva e 
Fernanda Henrique 

“As relações entre graduação e pós-
graduação na área de Ciências Sociais 

na UFPR” 

Dra. Simone Meucci Pesquisa „de 
campo‟ em curso 

Eduardo Silveira Bischof Intervenção urbana na imprensa: 
„civilizar‟ e „domesticar‟ o centro da 

cidade de Curitiba 

Dra. Simone Meucci Elaboração de 
projeto 

Halina Rauber Baio “Metamorfoses do tempo e do comércio 
na Rua Riachuelo” 

Dra. Simone Meucci Elaboração de 
projeto 

 
SEMINÁRIOS INTERNOS DE PESQUISA 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev X Mar X Abr X Mai  Jun Jul Ago  Set  Out  Nov  Dez  

Público Alvo: 
Alunos do próprio grupo. 
 

Descrição: 
Encontros semanais para discussão dos textos elaborados pelos alunos acerca de suas pesquisas 
desenvolvidas longo de 2008. A discussão foi coordenada pela antiga tutora, prof. Dra. Liliana Porto. 
Os texto apresentados foram os seguintes: 
 
. Alice M. Rocha Hinoshita: “Espiritismo e Modernidade: uma análise da religião e da ciência no 
discurso de Allan Kardec” 
. Benno Alves: “Análise da alternativa de Bruno Latour à crítica dos modernos” 
. Christian Maciel de Britto: "Reflexões sobre ciência e religião: uma perspectiva filosófica 
reformacional e sua relevância para a sociologia no contexto do debate sobre ensino religioso em 
escolas públicas do Brasil" 
. Cristopher Ramos: “A antropologia e as emoções” 
. Daniela Sant‟anna: Uma velha ética para uma nova aliança: a (res)significação do conceito de 



natureza na experiência budista em Curitiba” 
. Gabriela Becker: “Teorizações sociológicas e feministas: elementos para reflexões acerca do 
corpo”  
. Gabriela Siqueira: "Em busca de uma américa" 
. Gisele Gontarski: "A construção social do adoecimento: a experiência da depressão" 
. Gustavo de Godoy e Silva: “Usos do marxismo: marxismo e movimento estudantil na UFPR” 
. Walker Hanashiro: "A Igreja Universal do Reino de Deus e o conceito 'desencantamento do 
mundo': uma reflexão sobre a presença da magia no cotidiano neopentecostal brasileiro"  
  

Promoção: 
PET-Ciências Sociais - UFPR 
 

Justificativa: 
• A elaboração desta atividade  se fundamenta no desejo de estimular entre os alunos a elaboração 
de textos científicos e a crítica teórica-metodológica dos textos de colegas. 

. 
 

Resultados esperados: 
• Desenvolver e aprimorar o pensamento científico dos alunos por meio da expressão escrita e do 
debate teórico-metodológico. 
 

Resultados alcançados: 
• Os alunos escreveram textos na forma de artigos científicos e os submeteram à discussão do 
grupo. O debate foi fecundo, uma possibilidade de discutir com os alunos as dificuldades e 
possibilidades da pesquisa em ciências sociais.    

 

3.3. Extensão 

 
ENTREVISTA: Prof. Amaury César de Moraes 

Tema: A INSTITUCIONALIZAÇÃO RECENTE DO ENSINO DA SOCIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO 
NO BRASIL 

Cronograma de Execução da Atividade:. 

Jan Fev Mar Abr Mai  JunX Jul Ago Set  Out Nov  Dez  

Público Alvo: 
Alunos do grupo, do curso de Ciências Sociais, professores da Graduação e Licenciatura em 
Ciências Sociais, professores de Sociologia do ensino médio da rede pública de ensino. 
 

Descrição: 
Entrevista sobre a trajetória do professor Amaury César de Moraes, professor de Metodologia do 
curso de Licenciatura em Ciências Sociais da Faculdade de Educação da Universidade de São 
Paulo.  
 

Promoção: 
PET-Ciências Sociais – UFPR e LICENCIAR*- Ciências Sociais – UFPR 
 
*O LICENCIAR é um grupo constituído por 12 alunos da Licenciatura em Ciências Sociais que 
recebem bolsas para realizar pesquisas acerca das condições de ensino da Sociologia no nível 
médio e produzir material didático. É um programa promovido pela Pró-Reitoria de Graduação da 
UFPR em vários cursos e tem como finalidade elevar o nível de formação dos licenciados. 
 

Justificativa: 
• O professor Amaury Cesar de Moraes foi um dos protagonistas no processo de introdução da 
disciplina de Sociologia no sistema de ensino escolar no Brasil. 
 

Resultados esperados: 
• Seu testemunho acerca desta experiência permite conhecer melhor as condições e expectativas 
que fundamentam a presença da nova disciplina no Ensino Médio. Permite também conhecer 
melhor os desafios dos professores de Sociologia e alunos dos cursos de Ciências Sociais diante 
das novas perspectivas. 



 

Resultados alcançados: 
• A entrevista proporcionou uma relação mais estreita entre os alunos do grupo PET e do 
LICENCIAR. Permitiu que os alunos conhecessem em detalhes não apenas o processo de 
introdução da Sociologia no Ensino Médio, mas também a maneira como outra IES (no caso a USP) 
conduz a formação dos Licenciandos em Ciências Sociais. A entrevista foi gravada em vídeo e 
transcrita pelos alunos Carolina, Eduardo, Halina e Lucas para constituição de um arquivo contendo 
testemunhos acerca das trajetórias de diferentes profissionais das Ciências Sociais no Brasil.  
 

 
EVENTO: III Diálogos do PET 

Cronograma de Execução da Atividade:. 

Jan Fev Mar Abr Mai x Jun Jul Ago Set  Out Nov  Dez  

Público Alvo: 
Comunidade acadêmica 
 

Descrição: 
Evento de apresentação e discussão dos trabalhos científicos dos PET‟s Ciências Sociais, Direito, 
Filosofia e História da UFPR. De 25 a 28 de maio de 2009. 
Temas das Mesas: 
25/05 – Dimensões do pensar 
26/05 – Estruturas sociais e poder 
27/05 – Sujeitos e subjetividade 
28/05 – Visões e contemporaneidade 
 

Promoção: 
PET‟s Ciências Sociais, Direito, Filosofia e História da UFPR. 
 

Justificativa: 
• A terceira edição do evento consolida o esforço de reunião dos quatro grupos na discussão dos 
trabalhos científicos dos alunos. 
 

Resultados esperados: 
• Com esta atividade pretende-se que os alunos desenvolvam competências para: organizar 
eventos científicos, preparar e apresentar comunicações orais, argumentar em defesa do seu 
trabalho, debater trabalhos dos colegas.  
 

Resultados alcançados: 
• Estimulou a integração entre os grupos PET‟s. 
• Integrou professores e alunos dos Setores de Ciências Jurídicas e de Ciências Humanas, Letras 
e Artes. 
• Desenvolveu a capacidade, entre os alunos, de organizar eventos científicos. 
• Desenvolveu a capacidade, entre os alunos, de apresentar trabalhos orais, elaborar argumentos 
em defesa do seu trabalho e, por fim, debater o trabalho de colegas. 

 
EVENTO: IV Semana Acadêmica de Ciências Sociais (SACS) 

Cronograma de Execução da Atividade:. 

Jan Fev Mar Abr Mai x Jun Jul Ago Set  Out Nov  Dez  

Público Alvo: 
Comunidade acadêmica, especialmente alunos da graduação do curso de Ciências Sociais. 
 

Descrição: 
Organização de seminários, mesas redondas e palestras (em horário noturno e diurno) para debater 
e refletir sobre temáticas relevantes das Ciências Sociais contemporâneas. 
 
Temas das mesas: 
19/05 
Usos Político-Sociais das Ciências Sociais 
Violência contra Criança 



O Mundo do Trabalho no Contexto da Crise  
 
20/05 
O mercado de alimentos ecológicos  
Saúde Pública  
 
21/05 
Participação Política  
Ciência & Religião  
 
22/05 
Controle Social  
O imaginário revolucionário na América Latina. Guatemala, El Salvador e México  
 

Promoção: 
CACS – Centro Acadêmico de Ciências Sociais 
PET – Ciências Sociais 
Em parceria dos Departamentos de Ciências Sociais, Antropologia, Programa de Pós-Graduação 
em Sociologia, Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Pós-Reitoria de Apoio Estudantil.  
 

Justificativa: 
• As atividades da SACS, realizadas na metade do primeiro semestre do ano, são fundamentais 
para que alunos, professores e convidados reflitam acerca dos dilemas e possibilidades da área.  
 

Resultados esperados: 
• Permitir a reflexão sobre temas contemporâneos. 
• Permitir o contato com profissionais especializados e reconhecidos das Ciências Sociais e das 
áreas afins. 
 

Resultados alcançados: 
• Desenvolveu a capacidade, entre os alunos, de organizar eventos científicos. 
• Permitiu maior contato dos alunos com o corpo docente e com profissionais especializados 
(convidados) externos da IES.  
• Estimulou o debate sobre temas atuais com grande impacto nas discussões em sala de aula. 
 

 
EVENTO: Feira de Profissões da UFPR 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai  Jun Jul Ago Set  Out X Nov  Dez  

Público Alvo: 
Comunidade externa, principalmente potenciais alunos de nível superior. 
 

Descrição: 
A UFPR monta stands dos cursos num dos seus campus para que potenciais alunos de cursos 
superiores possam obter informações acerca das disciplinas, possibilidades profissionais, 
modalidades de bolsas, etc. sobre os cursos de graduação que a universidade oferece. 
 

Promoção: 
Pró-Reitoria de Graduação da UFPR. 
Coordenações dos Cursos de Graduação  
Alunos bolsistas da UFPR 

Justificativa: 
• A Feira das Profissões da UFPR é uma grande oportunidade de esclarecer jovens sobre os cursos 
que a Universidade oferece. No caso das Ciências Sociais, a Feira contribui muito para o 
conhecimento de um curso pouco notável entre as carreiras postuladas pelos jovens.  
 

Resultados esperados: 
• Esclarecer a comunidade externa sobre o curso de Ciências Sociais. 
• Desenvolver a capacidade dos petianos de refletir e informar acerca do curso e de suas 
possibilidades profissionais. 



 

Resultados alcançados: 
• Esclareceu a comunidade externa sobre o curso de Ciências Sociais. 
• Desenvolveu a capacidade dos petianos de refletir e informar acerca do curso e de suas 
possibilidades profissionais. 
 

 
EVENTO: Participação no II Workshop do NUSP 

TEMA: O político e o social: um debate sobre „A revolução burguesa no Brasil‟ 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai  Jun Jul Ago Set  Out X Nov  Dez X 

Público Alvo: 
Comunidade acadêmica em geral, em especial alunos de graduação da área de humanas e da pós 
graduação em Sociologia e Ciência Política. 
 

Descrição: 
O debate consistiu numa discussão acerca da obra „A revolução burguesa no Brasil‟, que fora antes 
analisada pelo grupo nos seminários internos do grupo. A professora tutora do grupo Simone 
Meucci e o coordenador do curso de Ciências Sociais Alexandro Dantas Trindade prepararam 
comunicações orais que foram seguidas de questões propostas pelos alunos. A coordenação do 
debate ficou ao cargo do professor Adriano Nervo Codato, coordenador do NUSC e professor da 
disciplina de Política Brasileira no Programa de Mestrado de Ciência Política da UFPR.   
 
O debate consistiu uma das sessões do II Workshop do NUSP. 
 

Promoção: 
NUSP – Núcleo de Pesquisa em Sociologia Política Brasileira 
 

Justificativa: 
• A atividade integra alunos do PET, do NUSP, da pós graduação em Sociologia e do programa de 
mestrado em Ciência Política e permite sistematizar os resultados da discussão de uma das 
principais obras de Florestan Fernandes que foi tema de análise nos seminários internos do grupo. 
 

Resultados esperados: 
• Integrar alunos da graduação e da pós graduação do departamento de Ciências Sociais. 
• Estimular a síntese e o debate de questões relevantes do pensamento social brasileiro. 
• Levar ao público os resultados dos estudos internos do grupo PET. 
 

Resultados alcançados: 
• Promoveu uma integração entre professores e alunos da graduação e da pós-graduação em 
Ciências Sociais. 
• Aproximou os alunos do grupo das atividades do NUSP. 
• Desenvolveu a capacidade dos petianos de fazer indagações durante debate acadêmico e levar 
aos seus colegas os resultados de suas reflexões amadurecidas e sistematizadas nos debates 
internos do grupo. 
 

 
3.4. Impacto na Graduação e Inovação na Graduação 
 
• Discussão dos filmes: a discussão orientada dos filmes brasileiros referidos acima permitiu que os 
alunos utilizassem a imaginação sociológica para a análise dos enredos. Os filmes analisados 
favorecem a formulação da hipótese de que há uma tendência na narrativa cinematográfica brasileira 
de tematizar as diversas modalidades de violência nas periferias brasileiras. Há uma representação 
da realidade periférica degradada e degradante. Pode-se também considerar a hipótese de que esta 
representação da realidade brasileira formulada pelo cinema nacional tem ocupado cada vez mais um 
lugar central na formulação de uma nova representação do país. A análise dos filmes permite 
considerar as relações entre o cinema e as ciências sociais bem como as mediações dos filmes para 
representar e instituir um imaginário acerca da realidade social. 
 



• Discussão dos livros de literatura: os livros de literatura analisados permitem, assim como os filmes, 
melhorar o repertório cultural dos alunos. Mas permitem também, e principalmente, que os alunos, de 
um lado, pensem as obras de ficção como fenômenos sociológicos e, de outro, busquem nos seus 
enredos formas novas de pensar sobre a realidade e apresentar didaticamente os conteúdos das 
Ciências Sociais. 
 
• Discussão da obra de Florestan Fernandes: a discussão da obra de Florestan Fernandes, 
principalmente os nexos entre teoria e método em seu trabalho, contribuíram para o fortalecimento 
dos conteúdos ministrados no curso de graduação. Permite sobretudo compreender como o autor 
brasileiro – consagrado pelo esforço de constituição do conhecimento sociológico entre nós – se 
apropriou de teorias clássicas e as mobilizou para explicar determinados fenômenos sociais. Tal 
atividade, de leitura e debate orientado de obras completas, permite ampliar o repertório de 
conhecimento dos alunos e possibilita uma discussão crítica disciplinada, fundamental para a 
formação de profissionais técnicos e acadêmicos mais capazes e competentes. 
 

4. CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 
Sugere-se que esta etapa do relatório seja discutida conjuntamente pelo grupo (tutores e 
alunos), de modo que as informações traduzam a compreensão de todos. 

 
4.1. A carga horária mínima de oito horas semanais para orientação dos alunos e do grupo foi 
cumprida pelo(a) Tutor(a)? 
( X) Integralmente 
(  ) Parcialmente 
(  ) Não foi cumprida 
Justifique: ................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
4.2. A carga horária de vinte horas semanais para cumprimento das atividades do PET foi 
cumprida pelos alunos bolsistas e não bolsistas? 
( X) Integralmente 
(  ) Parcialmente 
(  ) Não foi cumprida 
Justifique: ................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
4.3. As atividades planejadas foram realizadas? 
(  ) Integralmente 
(X) Parcialmente 
(  ) Não foram realizadas 
Justifique: A troca de tutoria e a renovação de mais da metade dos membros do grupo impediu o 
cumprimento rigoroso do planejamento de 2009.  
 
4.4. Informe sobre a participação da IES em relação ao apoio institucional para o 
desenvolvimento das atividades acadêmicas do grupo: 
( X) Integral  
(  ) Parcial  
(  ) Não houve apoio 
Justifique: ................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
4.5. Informe sobre a interação do grupo com o projeto pedagógico do curso de graduação ao 
qual está vinculado: 
(X) Efetiva 
(  ) Parcial  
(  ) Não houve interação 
Justifique: ................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
4.6. Informe sobre a atuação da SESu, considerando os aspectos de acompanhamento e 
gestão do PET: 
(  ) Excelente  (  ) Regular 



(  ) Bom   (X) Ruim 
Justifique: No início do ano de 2009, as bolsas dos alunos atrasaram por cerca de três meses. De 
outro lado, também a verba de custeio do PET chegou apenas no mês de novembro: o que 
comprometeu a mobilidade dos alunos em congressos e eventos fora da cidade. Vale ainda lembrar 
das dificuldades na implantação do Sigproj. 
 
4.7. Informe sobre a atuação do Comitê Local de Acompanhamento do PET quanto ao 
acompanhamento e orientação do grupo: 
(  ) Excelente  (  ) Regular 
(X) Bom   (  ) Ruim 
Justifique: Na medida do possível, houve informações, por vezes, desencontradas, acerca do 
funcionamento da Plataforma Sigproj e do paradeiro da verba de custeio e das bolsas. 
 

5. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 

 

5.1. DIRIGIDAS AO GRUPO 

 
5.1.1. INDICADORES DA INDISSOCIABILIDADE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 
Em todas as atividades realizadas pelo grupo é indissociável o ensino da pesquisa e os possíveis 
impactos sobre a sociedade. Vou apenas relatar quatro atividades que atestam este fenômeno: 
 
. Entrevista com o professor Amaury de Moraes: foi um momento fecundo para reunião dos alunos do 
grupo com professores do ensino médio e com alunos do Licenciar para a discussão das origens e 
dos rumos do ensino da Sociologia no Ensino Médio no Brasil. A atividade estimulou os alunos a 
refletir sobre suas condições de ensino na Licenciatura em Ciências Sociais na UFPR, a pensar em 
pesquisas mais efetivas sobre as condições de ensino das Ciências Sociais na rede de ensino no 
Brasil e para refletir sobre possibilidades de atividades de extensão do grupo PET com os 
professores do ensino médio. A entrevista com o professor Amaury e a discussão dos livros de 
literatura „De repente, nas profundezas do bosque‟ e „Capão Pecado‟ originaram o projeto de 
realização de Oficinas de Leituras com os professores de Sociologia da rede pública de ensino (que 
será iniciado em maio de 2010).  
 
. Projetos de pesquisa sobre a Rua Riachuelo: o interesse dos alunos pelas suas pesquisas na Rua 
Riachuelo deu origem a um projeto de extensão do grupo que visa discutir sistematicamente com a 
sociedade civil os impactos da reforma urbana no centro degradado da cidade de Curitiba. Este 
projeto foi iniciado em janeiro de 2010. As pesquisas e o projeto de extensão inspiraram, por sua vez, 
a elaboração de uma oficina sobre o „Fenômeno urbano e as Ciências Sociais‟ que será realizada em 
abril de 2010. 
 
. Os projetos de pesquisa sobre o Curso de Ciências Sociais: os projetos problematizam os rumos 
dos cursos de Graduação e seus vínculos com a pós-graduação. A reflexão acadêmica empreendida 
nas pesquisas dos alunos deverá contribuir para a discussão acerca do currículo dos cursos no 
Brasil. 
 
. O evento „Diálogos do PET‟: uma atividade que integra alunos dos diferentes grupos e os estimula, 
através da exposição dos seus resultados de pesquisa, a realizar um diálogo interdisciplinar. 
 

5.2. DIRIGIDAS AO TUTOR 

 
5.2.1. TRABALHOS ACADÊMICOS RELEVANTES 
 
Anais de congresso 
MEUCCI, S. Os Quartéis, o Estado e a Empresa: notas sobre Roberto Simonsen e os dilemas da 
modernização institucional no Brasil. In: XIV Congresso Brasileiro de Sociologia. Rio de Janeiro, 
2009. 
 
Prefácio de livro 



MEUCCI, S. „Singularidades, revelações e ocultações da 'Sociologia de Gilberto Freyre'. Prefácio do 
livro de Gilberto Freyre Sociologia: uma introdução aos seus princípios. São Paulo: Editora É 
Realizações, 2009. 
 
Apresentação de trabalhos em congressos e eventos 
MEUCCI, S. Octavio Ianni em Curitiba: dilemas e nexos entre ciência social, ideais de modernidade e 
identidade regional. Apresentação de comunicação na Mesa Redonda: Sociologia e Mudança Social 
no Brasil: consenso e controvérsias. XIV Congresso Brasileiro de Sociologia. Rio de Janeiro,  julho de 
2009. 
 
MEUCCI, S. Os Quartéis, o Estado e a Empresa: notas sobre Roberto Simonsen e os dilemas da 
modernização institucional no Brasil. In: XIV Congresso Brasileiro de Sociologia. Rio de Janeiro, julho 
de 2009. 
 
MEUCCI, S. A sociologia de Gilberto Freyre. Apresentação de comunicação no lançamento do livro 
de Gilberto Freyre Sociologia: uma introdução aos seus princípios. Espaço Cultural da Editora É 
Realizações, São Paulo, agosto de 2009. 
 
Membro de Comissão Técnica 
MEUCCI, S. Membro representante da área de Sociologia da Comissão Técnica do Plano Nacional 
do Livro Didático – Ensino Médio 2012. Brasília, Ministério da Educação e Cultura, 2009. 
 
MEUCCI, S. Membro representante da UFPR na comissão de Memória dos 50 anos da Sociedade 
Brasileira de Sociologia. Rio de Janeiro, Sociedade Brasileira de Sociologia. 
 
5.2.2. METODOLOGIA USADA NA EDUCAÇÃO TUTORIAL 
 
. Exigência do cumprimento da permanência dos alunos na sala do grupo para que tenham uma 
experiência de convivência acadêmica mais intensa e diferenciada. 
. Discussão coletiva das atividades a serem realizadas pelo grupo e seus encaminhamentos. 
. Discussão e correção dos textos escritos pelos alunos levando em conta não apenas os aspectos 
formais da redação, mas o modo de organização do pensamento, as conseqüências dos recortes 
teóricos e das escolhas das ferramentas de pesquisa para os resultados finais da pesquisa e da 
análise. 
 
5.2.3. CONTRIBUIÇÕES AO AVANÇO QUALITATIVO DO CURSO DE GRADUAÇÃO 
 
. A programação deste ano permitiu o desenvolvimento de habilidades fundamentais para a 
formações de profissionais mais competentes e preparados: a redação de texto, o debate de idéias, a 
organização de eventos. 
. A discussão da obra de Florestan Fernandes, além de outros numerosos benefícios já elencados 
neste relatório, tornou mais conhecido o processo de  
 
 
5.2.4. ASPECTOS QUE TENHAM SIDO ORIGINALMENTE CONSTRUÍDOS NO PET, 
INCORPORADOS À PRÁTICA DOCENTE 
 
. Abertura aos alunos para discussão dos textos e para uso da „imaginação sociológica‟. 
. Discussão dos textos escritos e estímulo à redação. 

 

5.3. DIRIGIDAS AO CONJUNTO DOS ALUNOS 

 
5.3.1. EVENTOS COM PARTICIPAÇÃO/APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PET 

 
1. Alice Mitiko Rocha Hinoshita 
. Apresentação do trabalho Espiritismo e Modernidade: Uma análise da religião e da ciência 
no discurso de Allan Kardec no 17º Encontro da Iniciação Científica – UFPR – 22 a 25 de 
outubro de 2009. 



. Participação como ouvinte do II Seminário de Ensino da Sociologia do Licenciar – UFPR - 
25 a 30 de agosto de 2009. 
 
2. Benno Alves 
. Participação como ouvinte IV Semana Acadêmica de Ciências Sociais da UFPR  
Entre 11 e 15 de maio de 2009. 
. Participação como ouvinte do I Seminário Nacional Sociologia & Política da UFPR- 09,10 e 
11 de setembro de 2009. 
. Participação como ouvinte do II Seminário de Ensino da Sociologia do Licenciar – UFPR - 
25 a 30 de agosto de 2009. 
 
3. Camila Souza 
. Participação como ouvinte IV Semana Acadêmica de Ciências Sociais da UFPR  
Entre 11 e 15 de maio de 2009. 
. Participação como ouvinte do Seminário Movimentos Sociais e Universidade 
05 e 06 de novembro de 2009, no Salão Nobre do Setor de Ciências Jurídicas da 
Universidade Federal do Paraná, promovido pela APUFPR- SSind 
 
4. Carolina Fernandes Zatorre Fileno 
. Participação como ouvinte na V Semana Acadêmica de Ciências Sociais 2009 - UFPR -11 
a 15 de maio de 2009. 
. Participação como ouvinte do I Seminário Nacional Sociologia & Política da UFPR- 09,10 e 
11 de setembro de 2009. 
. Participação como ouvinte do III Simpósio Nacional de Tecnologia e Sociedade da UTFPR- 
10 a 13 de novembro de 2009. 
 
5. Christian Maciel de Britto 
. Participação como ouvinte do III Diálogos do PET, realizado na UFPR entre 25 a 28 de 
Maio de 2009. 
. Participação como ouvinte no Forum Internacional sobre Cosmovisão Bíblica e 
Transformação Holística, realizado em Hong Kong, China, entre 13 a 16 de Maio de 2009. 
. Participação como ouvinte do II Seminário de Ensino da Sociologia do Licenciar – UFPR - 
25 a 30 de agosto de 2009. 
 
6. Edmar Antonio B. Brustolim 
. Membro da comissão organizadora da V Semana Acadêmica de Ciências Sociais 2009 - UFPR -11 
a 15 de maio de 2009. 
. Monitor do Seminário Internacional sobre Cultura, Imaginário e Memória da América 
Latina - Imaginários Juvenis Latino-Americanos: Participação, Cultura e 
Sociabilidade. Entidade(s) Promotora(s): CECIAL / DECISO / PPGSOCIO / PPGCP / DECISO / 
PRPPG - 14 a 16 de outubro de 2009. 
. Participação como representante do PET - Ciências Sociais nas Reuniões do CEPET. 

. Participação como ouvinte do II Seminário de Ensino da Sociologia do Licenciar – UFPR - 
25 a 30 de agosto de 2009. 
 

7. Eduardo Silveira Bischof  
. Participação como ouvinte na IV Semana Acadêmica de Ciências Sociais 2009 – UFPR - 11 e 15 de 
maio de 2009. 
. Participação como ouvinte no Seminário Especial "A formação jurídica e a nova teoria 
hermenêutica", na Universidade de Direito de Curitiba - 02 de outubro de 2009. 
. Participação como ouvinte no Seminário “Movimentos Sociais e Universidade”  -APUFPR/SSIND e 
MST - 05 e 06 de dezembro de 2009. 

 
8. Ellen Silva 
. Participação como ouvinte do III Diálogos do PET, realizado na UFPR entre 25 a 28 de 
Maio de 2009. 



. Participação como ouvinte na V Semana Acadêmica de Ciências Sociais 2009 - UFPR -11 
a 15 de maio de 2009. 
. Participação como ouvinte do II Seminário de Ensino da Sociologia do Licenciar – UFPR - 
25 a 30 de agosto de 2009. 
 
9. Fernanda Henrique 
. Participação como ouvinte na V Semana Acadêmica de Ciências Sociais 2009 - UFPR -11 
a 15 de maio de 2009. 
. Participação como ouvinte na V Semana Acadêmica de Ciências Sociais 2009 - UFPR -11 
a 15 de maio de 2009. 
. Participação como ouvinte do II Seminário de Ensino da Sociologia do Licenciar – UFPR - 
25 a 30 de agosto de 2009. 
 
10. Gabriela Becker 
. Participação da comissão organizadora da IV Semana Acadêmica de Ciências Sociais da 
Universidade Federal do Paraná, realizada entre 11 e 15 de maio de 2009. 
. Monitora do GT “Gênero, Corpo, Sexualidade e Saúde” no I Encontro Nacional de Política 
e Sociologia, UFPR - 9, 10 e 11 de setembro de 2009. 
. Participação como ouvinte do II Seminário de Ensino da Sociologia do Licenciar – UFPR - 
25 a 30 de agosto de 2009. 
 
11. Gabriela Prado Siqueira 
. Participação como ouvinte do III Diálogos do PET, realizado na UFPR entre 25 a 28 de 
Maio de 2009. 
. Participação como ouvinte do II Seminário de Ensino da Sociologia do Licenciar – UFPR - 
25 a 30 de agosto de 2009. 
 
12. Halina Hauber Baio 
. Participação como ouvinte na IV Semana Acadêmica de Ciências Sociais – UFPR - 11 e 15 
de maio de 2009. 
. Participação como ouvinte do II Seminário de Ensino da Sociologia do Licenciar – UFPR - 
25 a 30 de agosto de 2009. 
 
13. Lucas Roahny 
. Participação como ouvinte V Semana Acadêmica de Ciências Sociais da UFPR - 
de 11 a 15 de maio de 2009. 
. Participação como ouvinte do I Seminário Nacional Sociologia & Política da UFPR- 09,10 e 
11 de setembro de 2009. 
. Participação como ouvinte do II Workshop NUSP/UFPR -  
 
14. Osíris Veríssimo Rodrigues 
. Participação como ouvinte na V Semana Acadêmica de Ciências Sociais 2009 - UFPR -11 
a 15 de maio de 2009. 
. Participação como ouvinte do III Diálogos do PET, realizado na UFPR entre 25 a 28 de 
maio de 2009. 
 
5.3.2. ASPECTOS QUE CARACTERIZAM AVANÇOS QUALITATIVOS NA FORMAÇÃO 
ACADÊMICA E NA FORMAÇÃO CIDADÃ DOS PETIANOS. 
 
a. Houve uma preocupação com o que ocorre no entorno da universidade (a violência, o 
consumo de crack e a mendicância). A esta preocupação correspondeu uma iniciativa do 
grupo de refletir sistematicamente acerca do fenômeno da marginalização, da violência e a 
dinâmica de transformação dos espaços da cidade. Esta mobilização deu origem a algumas 
atividades de ensino (acima elencadas), às pesquisas sobre a reforma urbana e, finalmente, 
ao projeto de extensão na rua Riachuelo que será desenvolvido ao longo do ano de 2010. 



b. Instituiu-se a rotina de discutir com frequência os textos produzidos pelos alunos a fim de 
desenvolver neles as competências necessárias para a organização e sistematização dos 
seus conhecimentos. A avaliação dos textos, realizada pela tutora e pelo grupo, leva em 
conta aspectos formais da redação, qualidade e ordenamento dos argumentos e dimensões 
teóricas-metodológicas. Com isso, a capacidade dos alunos no domínio da escrita 
acadêmica tem se elevado acima da média. 
c. A leitura sistemática de textos e autores brasileiros do campo das Ciências Sociais tem 
repercutindo muito no curso de graduação. Em especial, a análise da obra de Florestan 
Fernandes propiciou um conhecimento mais aprofundado do processo e dos dilemas de 
constituição do campo das Ciências Sociais no Brasil. 
e. A discussão de textos literários e enredos de filmes permitiu, de um lado, compreender a 
fecundidade da reflexão sobre a mediação entre arte e ciências sociais. De outro lado, 
permitiu considerar possibilidades de uso didático destes recursos para o ensino da 
Sociologia nas escolas. 

 
 
Local e Data: 
 
Assinatura do Tutor: 
 
Assinatura do representante dos Alunos, escolhido pelo Grupo: 


