
EMENTAS COM CONTEÚDO SOBRE DIREITOS HUMANOS, DOS CURRÍCULOS
VIGENTES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO (currículo 2015)

SOCIOLOGIA ORGANIZACIONAL      68 h/a      1999     
Estudo  sociológico  das  múltiplas  interações  estabelecidas  entre  a  sociedade  multicultural
contemporânea e a administração de empresas,  com ênfase na análise das organizações
complexas.  Introdução  à  Sociologia;  Princípios  e  Teorias  Fundamentais;  Os  Mundos  do
Trabalho e as Organizações; Questões Contemporâneas (O Estado Moderno, o Capitalismo e
a  Globalização,  A exclusão  rural,  urbana  e  os  movimentos  sociais,  Culturas  indígenas  e
africanas na formação do Brasil contemporâneo, Cidadania, pluralidade étnico-racial e ações
afirmativas: a experiência estadunidense e brasileira, Educação em Direitos Humanos). 

ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA –  EAD  (currículo  2010)RELAÇÕES  INTERNACIONAIS  –  60
horas – 4 créditos (revisão)      (D0111)
Analisar as relações internacionais no período contemporâneo e verificar como se encontra
estruturado  o  sistema  internacional.  Temas  como  a  globalização,  a  regionalização,  a
interdependência e aqueles que têm ocupado a agenda dos governos nos anos 90, como as
organizações internacionais e não governamentais, o meio ambiente, os direitos humanos, os
conflitos étnicos e religiosos, os nacionalismos e o terrorismo.

INSTITUIÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 60 horas – 4 créditos      (D0086)
Noções de Direito; Norma jurídica e outras normas sociais. Direito público e direito privado.
Subdivisões. Fontes do direito. Conceito de Estado, sua origem e formação; Elementos de
Estado: Estado de direito, Estado Social de Direito e Estado Democrático  de  Direito; Poder e
funções do Estado; Formas de Estado, formas de Governo e sistemas de Governo. Conceito
de Constituição; classificação e poder constituinte; Supremacia da Constituição e controle de
constitucionalidade;  As  Constituições  brasileiras.  A  constituição  vigente.  Organização  do
Estado  Brasileiro:  Forma  de  Estado,  forma  de  Governo  e  sistema  de  Governo;  Poder
legislativo: função, organização, garantias; Poder Judiciário: funções, organização, garantias.
Poder  Executivo:  funções,  organização,  atribuições  e  responsabilidade.  Conceito  de
Administração pública; Princípios; Organização administrativa. Administração Direta e indireta;
Servidores públicos. Direitos e Garantias Individuais; Direitos fundamentais do Homem. 

AGRONOMIA (currículo 2006)

DEONTOLOGIA AGRONÔMICA  (1753) C/H – 51 h
Conceitos de Deontologia, de ética e moral. Breve histórico das ciências sociais, Instituições
sociais,  ideologia  e  cultura,  caracterização  da  sociedade  urbana  e  rural.  Históricos  dos
sistemas  de  agricultura,  tipos  de  agriculturas.  Situação  agrária  e  fundiária  do  Brasil.
Movimentos  sociais  rurais.  Conceitos  e  fundamentos  da  EDH  –  Educação  em  Direitos
Humanos. Código de ética do engenheiro agrônomo, legislação profissional.

ARTE (LICENCIATURA) (currículo 2014)

ARTE E DIVERSIDADE - C/H 34 – 2837
Estudos e pesquisas de processos criativos, de arte e ensino, na perspectiva da diversidade
no que concerne as prerrogativas dos Direitos Humanos.

ARTE – EAD 

ARTE E DIVERSIDADE    D0278    68 H
Estudos e pesquisas de processos criativos, de arte e ensino, na perspectiva da diversidade
no que concerne as prerrogativas dos Direitos Humanos.



CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (currículo 2010)

COMPUTADORES E SOCIEDADE   (2302)   C/H 34
Impactos  do  uso  da  tecnologia  nos  segmentos:  sociais  e  econômicos  e  sua  abordagem
transversal  com a educação  ambiental,  com a educação em direitos  humanos  e  com as
relações étnico-raciais. Questões legais de segurança, privacidade, direito de propriedade das
informações

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – BACHARELADO 

SOCIOLOGIA  68 H/A  3007
A dialética do esclarecimento e o fundo social da ciência. A construção do campo científico e
as suas mudanças de paradigma. Desafios do conhecimento científico no século XXI. Direitos
Humanos  e  questões  éticas  e  políticas,  multiculturalismo,  identidades  e  relações  étnico-
raciais; Relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. Os usos da ciência e a religação dos
saberes. Temáticas socioambientais da contemporaneidade. Populações tradicionais e suas
relações étnico-raciais em áreas naturalmente protegidas.

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – LICENCIATURA (currículo 2011)

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA      C/H 68     (2207)
Direitos humanos, questões éticas e políticas. Leis de que regem a educação nacional: ensino
fundamental e médio. Análise dos currículos vigentes.

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS EAD (Currículo 2015)

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA      C/H  70 D0238
Direitos humanos, questões éticas e políticas. Leis que regem a educação nacional: ensino
fundamental e médio. Análise dos currículos vigentes.

CIÊNCIAS CONTÁBEIS (currículo 2015)

SOCIOLOGIA APLICADA ÀS ORGANIZAÇÕES     68 h/a     3139
Desenvolvimento histórico do pensamento sociológico.  A forma de trabalho assalariado na
sociedade  industrial.  Correntes  principais  do  pensamento  sociológico.  As  influências  das
ideologias na prática humana e nos grupos sociais. Relações de poder e pressões para o
trabalho. A globalização e as relações atuais de trabalho. Educação em Direitos Humanos:
dignidade humana; igualdade de direitos; reconhecimentos e valorização das diferenças e das
diversidades; democracia da educação; transversalidade, vivência e globalidade. Educação
das Relações Étnico-Raciais nas Organizações. Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana.

CIÊNCIAS CONTÁBEIS /IRATI  (currículo 2009)

SOCIOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES  1060/I  C/H 68
A sociologia e as organizações. A construção do conhecimento. O mundo do trabalho e suas
mudanças frente ao novo contexto dos negócios. Educação em direitos humanos. A influência
da história e cultura afro-brasileira e africana para as organizações.

CIÊNCIAS ECONÔMICAS (currículo 2015)

DIREITO ECONÔMICO      68 h/a      3153
A relação multidisciplinar da Economia com o Direito,  Constituição de Empresas Pública e
privadas; Aplicação de normas processuais trabalhistas; Assistência e proteção a economia
rural; Atuação das câmaras e dos prestadores de serviços de compensação e de liquidação;



Crimes contra a ordem econômica e as relações de consumo; Direitos econômicos, sociais e
culturais;  Legislação  sobre  a  profissão  do  Economista;  Lei  Antitruste  e  atuação  legal  do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CADE, Relação de atividades preponderantes
e correspondentes graus de riscos; Sociedade Cooperativas, Zona Econômica Exclusiva; A lei
de  Falência,  das  Sociedades  Anônimas,  S.A As  implicações  econômicas do Código Civil.
Código de Defesa do Consumidor. Direitos Humanos.

COMUNICAÇÃO SOCIAL-JORNALISMO (currículo 2009)

DEONTOLOGIA E ÉTICA NO JORNALISMO  (1931)   C/H 68
Estudo e reflexão da legislação específica da profissão de jornalista. Código de Ética. Ética e
direito na comunicação – informação, imprensa e verdade. Liberdade de expressão e direitos
humanos.

COMUNICAÇÃO SOCIAL-PUBLICIDADE  E PROPAGANDA (currículo 2009)

LEGISLAÇÃO E ÉTICA EM PUBLICIDADE  (2076)   C/H 68
Observação e emprego da legislação e regulamentação específica da profissão. Código de
ética  do profissional  de propaganda,  os  órgãos reguladores  e  mecanismos de  defesa do
consumidor.  Conceito  e  caracterização  dos  Direitos  Humanos.  O  papel  da  educação  em
Direitos Humanos (EDH) na formação da consciência do publicitário.

COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E
PROPAGANDA (OPTATIVAS)

COMUNICAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS (2301) C/H 68 (Optativa)
O  papel  da  comunicação  na  promoção  dos  direitos  humanos  e  da  cidadania.  A
democratização da comunicação. O comunicador diante dos estereótipos e injustiças sociais.
A diversidade cultural,  a pluralidade de pensamento e a mídia.  O Estado,  o Mercado e a
Sociedade Civil: indivíduo e grupos sociais.

EDUCAÇÃO FÍSICA - Bacharelado (Currículo 2012)

EDUCAÇÃO FÍSICA E CULTURA (1517) C/H 68 
A construção social e cultural do corpo humano e uma perspectiva antropológica. Relação
entre a ciência antropológica com a questão da saúde e da doença. Compreensão do esporte
e da saúde por uma ótica antropológica. A relação entre educação física, direitos humanos e
formação para a cidadania. 

HISTÓRIA E TEORIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA (1485) C/H 68 
Estudo  do  desenvolvimento  histórico-epistemológico  da  Educação  Física,  seus  conceitos,
características,  implicações  e  inter-relações  sócio-culturais.  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente e os direitos humanos; sociedade, violência e educação para a cidadania e a
construção de uma cultura da paz; preconceito, discriminação e prática esportiva educativa.

EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHARELADO (Currículo 2015)

COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO FÍSICA C/H 68       3281
Estudo  das  competências  profissionais  da  Educação  Física,  em  relação  aos  aspectos
legislativos,  responsabilidade civil  e  ética  profissional,  bem como aos direitos  humanos e
ambientais.

EDUCAÇÃO FÍSICA E CULTURA C/H 68     3273
O estudo da construção social do corpo e do movimento humano, do esporte, do lazer, da
saúde e da doença a partir  das teorias  e análises  socioculturais  no âmbito da Educação
Física. Abordagem das relações étnico-raciais, gênero e sexualidade, educação em direitos



humanos e da educação ambiental no contexto da Educação Física.

EDUCAÇÃO FÍSICA PARA TERCEIRA IDADE C/H 102       3275
Estudo dos efeitos do envelhecimento nos aspectos físicos,  biológicos  e psicossociais  do
organismo humano e  suas  relações  com a  atividade  física.  Direitos  Humanos,  Princípios
didáticos  e  metodologia  de trabalho  para  o  desenvolvimento  de  programas de  atividades
físicas para a terceira idade.

ESPORTES COMPLEMENTARES C/H 68          3282
Estudo das modalidades esportivas, individuais e coletivas, que possuem menor inserção na
sociedade  mediante  abordagem  dos  fundamentos  técnicos  e  táticos.  Fundamentos  da
educação ambiental e da educação em direitos humanos.

HISTÓRIA E TEORIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA C/H 68           3251       
Estudo do desenvolvimento histórico-epistemológico do corpo humano e da Educação Física
enquanto objeto técnico, suas relações com o meio ambiente, educação ambiental, educação
em direitos humanos e suas perspectivas sociais.

POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE, ESPORTE E LAZER C/H 68      3286
Estudos referentes ao esporte e lazer nos setores públicos e privados, a partir de abordagens
sociológicas  e  políticas,  privilegiando os  conteúdos culturais  físico-esportivos.  Políticas  de
educação ambiental e da educação em direitos humanos.

ATIVIDADES DE AVENTURA C/H 68      3291 (Optativa)
Abordagem da atividade física como instrumento de educação ambiental. A relação homem,
atividade  física  e  natureza  e  as  ações  humanas  sustentáveis.  Estudo  dos  esportes  de
aventura,  suas  características,  técnicas,  segurança,  modalidades  e  aplicações.  Conceito,
fontes, princípios, campos de aplicação da educação ambiental e da educação em direitos
humanos nas atividades de aventura.

ECOTURISMO E LAZER C/H 68        3293 (Optativa)
Aspectos  históricos  e  evolução do lazer  e do ecoturismo na Educação Física.  Análise  do
ecoturismo como opção de lazer, qualidade de vida e saúde. Inclusão social das atividades
físicas de lazer no ecoturismo. Dimensões e estrutura das políticas de lazer e ecoturismo
municipal e estadual.  Ecoturismo e planejamento sustentável.  A potencialidade ecoturística
municipal e regional e sua importância socioeconômica e ambiental. Reflexões referentes à
educação ambiental e da educação em direitos humanos, à cultura e à cidadania, envolvendo
conjuntamente questões relacionadas às diferenças culturais e seus reflexos na concepção de
lazer e entretenimento,  de necessidade e de consumo, de sociabilidade e de convivência
social.

EDUCAÇÃO FÍSICA/I (currículo 2013)

EDUCAÇÃO FÍSICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS        68 h/a     1588/I
Estado,  políticas  educacionais  e  Educação  Física.  A legislação  da  Educação  Física  e  o
contexto educacional. A Educação Física e a construção do projeto pedagógico da escola.
Políticas educacionais e direitos humanos.

INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E EDUCAÇÃO FÍSICA        68 h/a     1578/I
Estudo das categorias infância e adolescência e suas relações com o ensino de Educação
Física.  Análise  da infância  e  da  adolescência  sob as  perspectivas  das ciências  sociais  e
humanas. Infância, adolescência e direitos humanos

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA - EAD (currículo 2016)

EDUCAÇÃO FÍSICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS    D0060/I    68 H
Estado,  políticas  educacionais  e  Educação  Física.  A legislação  da  Educação  Física  e  o
contexto educacional. A Educação Física e a construção do projeto pedagógico da escola.
Politicas educacionais e direitos humanos.

INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E EDUCAÇÃO FÍSICA    D0049/I    68 H



Estudo das categorias infância e adolescência e suas relações com o ensino de Educação
Física.  Análise da infância e da adolescência sob as perspectivas das ciências sociais e
humanas. Infância, adolescência e direitos humanos.

ENFERMAGEM (currículo 2010)

ÉTICA E BIOÉTICA   CH 68      (2393)
Disciplina dedicada a introduzir fundamentos teóricos da ética e bioética, permitir a reflexão
através de análises de situações que envolvem conflitos morais na assistência à saúde e
também no campo da pesquisa com seres humanos. Responsabilidade legal do enfermeiro
nas diversas áreas de atuação,  afirmando o respeito pela dignidade humana, os valores
profissionais e os princípios orientadores da profissão. Enfatizar os direitos humanos, civis,
políticos e o princípio da sociedade. Direitos e responsabilidade do usuário dos serviços de
saúde.

ENGENHARIA AMBIENTAL (currículo 2009)

ÉTICA PROFISSIONAL  1214/I  C/H 34 
A Engenharia e a Ética.  A Ética Profissional e a Responsabilidade Social do Engenheiro.
Legislação  profissional.  Atribuições  do  engenheiro  ambiental.  Sistema  CREA/CONFEA.
Tópicos gerais em Direitos Humanos.

ENGENHARIA FLORESTAL (currículo 2009)

ANTROPOLOGIA CULTURAL   1093/I  C/H 34 
Antropologia como ciência. As concepções antropológicas do desenvolvimento da sociedade
humana. Educação em direitos humanos.  Relações étnico-raciais. A cultura Afro-Brasileira.
Os povos indígenas. Multiculturalidade e pluralidade ética no Brasil. Relações étnico-sociais
positivas.  Abordagens antropológicas do meio rural. A cultura do homem rural. Educação em
direitos humanos.

BIOÉTICA    1293/I  C/H 51 (Optativa)
Introdução.  Antropocentrismo.  Éticas  conservacionistas  e  preservacionistas.  Biocentrismo.
Ecocentrismo. Holismo. Ecofeminismo. Direitos humanos. Direito dos animais. Pesquisas e
avanços tecnológicos. Questões sobre a vida e morte. Transgênicos e biopirataria. A Terra
como sistema integrado. Teoria da biosfera. Hipótese Gaia. Paradigma ecológico. Unicidade
vida e ambiente. Educação para o desenvolvimento sustentável. A Carta da Terra. Cidadania
planetária.

FARMÁCIA (currículo 2015)

CULTURA E SAÚDE NO BRASIL        C/H  34       2962
Teorias  higienistas  (séculos  XIX  e  início  XX),  teoria  das  raças,  teoria  evolucionista.
Comportamento coletivo e controle social. Cidadania e direitos sociais. Itinerários terapêuticos:
o popular e o científico. Cultura e saúde no Brasil. História e Cultura Afro-Brasileira. Introdução
aos Direitos Humanos.

INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS         C/H 34      2960
Farmacêutico,  histórico  e  definições.  Introdução  ao  conhecimento  científico  e  social
relacionado ao uso de medicamentos.  Informações sobre campo de trabalho em todas as
áreas das ciências farmacêuticas. Introdução a métodos de interação entre profissional de
saúde e paciente e análise de aspectos regionais e étnico-raciais no exercício da profissão
farmacêutica. Educação em Direitos Humanos, Educação Ambiental.

FILOSOFIA – LICENCIATURA (currículo 2014)



FILOSOFIA E DIREITOS HUMANOS   102 H/A   2855
Fundamentos  filosóficos  dos direitos  humanos.  Declaração dos direitos  humanos.  Direitos
humanos e a prática da cidadania. Relações étnico-raciais e direitos humanos. Questões de
gênero. Práticas de ensino de direitos humanos.

FÍSICA (currículo 2009)

CIÊNCIAS, SOCIEDADE E CULTURA    3390   C/H 68
História e Filosofia das Ciências e das Tecnologias. Ciências, Tecnologias e Direitos Humanos.
Ciências  e  Gênero.  Ciências  e  Etnicidades.  Ciências  e  Questões  Ambientais.  Ciências,
Tecnologias e Responsabilidade Social. Ativismo Ciêntífico.

FISIOTERAPIA (currículo 2010)

FISIOTERAPIA E CULTURA    C/H 68    (3310)
Abordagem social, cultural e dos Direitos Humanos no campo da saúde e suas implicações.
Compreensão  do  processo  saúde  doença  das  dimensões  sócio-culturais  da  diversidade
humana relacionados com a prática da Fisioterapia. Contextualização às questões relativas
aos Direitos coletivos e individuais das maiorias e minorias.

FONOAUDIOLOGIA  (currículo 2015)

SAÚDE COLETIVA E FONOAUDIOLOGIA II       102 h/a     1719/I
A história da saúde no Brasil. Modelos Assistenciais em Saúde. A Reforma Sanitária Brasileira.
O SUS como seguridade social. Saúde como Direito Humano e de cidadania.  Princípios do
SUS, seu funcionamento e organização. Dos níveis às Redes de Atenção no SUS. A Atenção
Básica e a Estratégia  Saúde da Família.  Políticas e programas e orientados para grupos
populacionais e problemas específicos. Grupo, Família e Comunidade. Educação em Saúde.
Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Saberes e práticas fonoaudiológicas em Saúde Coletiva
II: o fonoaudiólogo no SUS.

GEOGRAFIA - BACHARELADO (currículo 2006)

DESENVOLVIMENTO RURAL E GEOGRAFIA AGRÁRIA  (1646)  – C/H 136
Abordagens  teóricas  da  agricultura  e  desenvolvimento  da  Geografia  Agrária  no  Brasil.  A
estrutura  fundiária  brasileira  e  sua  evolução.  Modernização  da  agricultura,  complexos
agroindustriais  e  os  impactos  socioambientais  no  meio  rural.  Relações  cidade-campo.
Agricultura  Familiar.  As  mulheres  trabalhadoras  rurais.  Movimentos  sociais  do  campo.  O
campo brasileiro e a questão dos direitos humanos à terra.  Tendências do agronegócio e
inovações tecnológicas no campo. As relações entre Estado e agricultura no Brasil. Os órgãos
governamentais de desenvolvimento agrário e as práticas de pesquisa e intervenção no meio
rural.

GEOGRAFIA E POLÍTICAS PÚBLICAS  (1721) - C/H 136
Bases conceituais e metodológicas do estudo de políticas públicas como uma abordagem
multidisciplinar. Transformações do Estado e de sua atuação na provisão de bens e serviços e
de  intervenções  socioespaciais.  Políticas  públicas  de  desenvolvimento:  experiências  de
financiamento,  formulação,  implantação,  análise  e  avaliação  em  nível  regional-local.  Os
direitos humanos e as políticas públicas. Políticas públicas e a educação ambiental.

PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL - ( 1728 ) - C/H 136
Fundamentos da gestão e do planejamento ambiental. A questão ambiental. A degradação dos
ambientes naturais  e  artificiais.  A dinâmica ambiental.  Os novos paradigmas de gestão e
planejamento  ambiental.  Política  e  planejamento  territorial.  Fases  e  procedimentos
metodológicos  em  Planejamento  e  Gestão  Ambiental.  Diagnóstico  e  prognóstico  sobre
território. Planejamento turístico. Legislação Ambiental. Auditoria Ambiental. Estudos de casos.
Ambiente e a questão dos direitos humanos. Ambiente e Educação Ambiental.



LICENCIATURA EM GEOGRAFIA – LICENC. (Currículo 2014)

GEOGRAFIA AGRÁRIA    136 H/A    2890
Abordagens teóricas da Geografia Agrária. As relações conceituais entre o agrário, o rural e o
agrícola.  A formação histórica da estrutura agrária brasileira. Os processos de Modernização
e  Industrialização  da  agricultura.  Agricultura  Familiar.  Os  afrodescendentes  e  relação  de
trabalho no campo. Movimentos sociais do campo e a Reforma Agrária. Dignidade humana e
igualdade  de  direitos  no  campo.  Dinâmica  do  setor  agroindustrial  as  tendências  da
agropecuária empresarial. O Cooperativismo agropecuário. O desenvolvimento rural e a ação
do Estado. Agricultura orgânica e a Agroecologia. As relações campo-cidade. Noções sobre
educação do/no campo. O ensino de Geografia Agrária.

GEOGRAFIA – LICENCIATURA/IRATI  (currículo 2011)

GEOGRAFIA AGRÁRIA      (C/H 136)      (1476/I)
A questão agrária clássica e as abordagens teóricas sobre o desenvolvimento da agricultura. A
questão agrária brasileira e o desenvolvimento desigual. Complexo rural e multifuncionalidade
agrícola. Os padrões técnico-produtivos (Revolução Verde, Agrobiotecnologia e Agroecologia).
O campesinato brasileiro e a agricultura familiar no Brasil.  O espaço rural e as dinâmicas
recentes (pluriatividade, novas ruralidades etc.). Movimentos sociais no campo. As relações
de  trabalho  e  de  produção  do  agro  brasileiro.  Urbanização  e  industrialização  do  campo.
Agricultura  científica  mecanizada.  A  “dicotomia”  rural  vs.  Urbano.  Política  nacional  de
participação popular e direitos humanos.

GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO E DINÂMICAS MIGRATÓRIAS      (C/H 136)      (1477/I)
Bases teóricas e conceituais da Geografia  da população.  Métodos e técnicas em estudos
populacionais.  Teorias  demográficas.  A  concepção  da  corrente  na  Demografia  no  que
concerne aos estudos populacionais. Políticas demográficas. Dinâmica populacional e o perfil
demográfico  contemporâneo,  com  destaque  para  o  Brasil.  Estrutura  e  crescimento  da
população.  População  e  recursos  naturais.  Os  deslocamentos  populacionais  como
movimentos complexos incluindo as permanências como parte do processo. As migrações
intra  e  inter  países  centrais  e  periféricos.  Igualdade  de  direitos,  vivência  e  globalidade,
contexto histórico-geográfico da institucionalização dos direitos humanos.

GEOGRAFIA POLÍTICA      (C/H 68)      (1455/I)
Geografia Política e Geopolítica. Ratzel, Kjéllen, Vallaux, Mackinder, Mahan e a construção da
geopolítica.  Geopolítica  no  Brasil:  das  origens  ao  papel  da  Escola  Superior  de  Guerra.
Conceituação de política,  ideologia,  poder,  Estado,  governo.  Teorias do Estado.  Formas e
sistemas de governo. Cidadania, partidos políticos, instituições e movimentos sociais. Escalas
políticas.  Políticas  atuais  do  Estado  brasileiro.  Laicidade  do  Estado,  política  nacional  de
participação popular e direitos humanos.

PRÁTICA DE ENSINO EM GEOGRAFIA I       (C/H 136)      (1466/I)
Democracia na educação, educação em direitos humanos. A organização do sistema público
de  ensino  no  contexto  da  Educação  Básica  na  legislação  brasileira  atual:  aspectos
administrativos e pedagógicos. Contato com o universo escolar, observação da dinâmica do
ambiente  da  escola,  da  infra-estrutura  física,  administrativa  e  pedagógica,  bem como do
processo  ensino-aprendizagem.  Discussão  do  trabalho  pedagógico  na  diversidade  do
cotidiano escolar  contemplando a relação professor-aluno e produção do conhecimento.  A
pesquisa educacional e suas diferentes abordagens. O professor pesquisador e a prática da
pesquisa na escola básica. Os referenciais teórico-metodológicos subjacentes às pesquisas
em ensino de Geografia.  Elaboração de projetos de intervenção no ensino fundamental. A
importância do trabalho de campo na nos estudos geográficos.

HISTÓRIA – LICENCIATURA (currículo 2012)

HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA I      C/H 102     2755
Estudo da formação da sociedade contemporânea durante o século XIX, através da revisão



crítica  da  historiografia  produzida  no  período  e  sobre  o  período  e  análise  documental,
articulando  a  pesquisa  e  a  prática  de  ensino,  bem  como  as  questões  étnico-culturais
pertinentes a temática, educação sobre a formação do conceito de direitos humanos e história
e educação ambiental.

HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA II      C/H 102       2763
Estudo da sociedade contemporânea nos séculos XX e XXI,  através da revisão crítica da
historiografia produzida no período e sobre o período e análise documental,  articulando a
pesquisa e a prática de ensino, bem como as questões étnico-culturais pertinentes a temática,
educação em direitos humanos e história e educação ambiental.

HISTÓRIA DA AMÉRICA II       C/H 102       2764
Estudo das sociedades americanas no período compreendido entre as independências e a
formação dos Estados e das nações, no século XIX, e o século XXI, através da revisão crítica
da historiografia produzida no período e sobre o período e análise  documental, articulando a
pesquisa  e  a  prática  de  ensino,  bem  como  as  questões  étnico-culturais  pertinentes  às
temáticas, de direitos humanos e educação ambiental.

HISTÓRIA DO BRASIL III       C/H 136      2765
Estudo  da  sociedade  brasileira  no  período  republicano,  através  da  revisão  crítica  da
historiografia produzida no período e sobre o período e análise documental,  articulando a
pesquisa e a prática de ensino, bem como as questões étnico-culturais pertinentes a temática,
educação em direitos humanos e história e educação ambiental.

HISTÓRIA DO PARANÁ      C/H 102       2758
Estudo do Paraná-região, através da revisão crítica da historiografia e da literatura produzida
no período e sobre o período e análise documental, articulando a pesquisa e a prática de
ensino, bem como as questões étnico-culturais pertinentes às temáticas de direitos humanos
e educação ambiental.

HISTÓRIA MODERNA        C/H 136     2751
Estudo das sociedades modernas europeias da transição da ordem feudal à capitalista até a
Revolução Francesa, através da revisão crítica da historiografia produzida no período e sobre
o período e análise documental, articulando a pesquisa e a prática de ensino, bem como as
questões étnico-culturais  pertinentes a temática  educação sobre formação do conceito de
direitos humanos e história e educação ambiental.

HISTÓRIA – IRATI (currículo 2010)

HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA    C/H 170   (1388/I)
Estudo  da  construção,  consolidação  e  crise  da  sociedade  industrial  e  disciplinar,  da
colonização e descolonização, articulando às práticas de ensino em História contemporânea e
às questões de gênero, raça, ambientais e direitos humanos, e outros afins ao período.

HISTÓRIA DO BRASIL INDEPENDENTE    C/H 170   (1380/I)
Estudo da história do Brasil no período imperial e republicano e da produção historiográfica,
articulando  às  práticas  de  ensino  de  história  do  Brasil  e  às  questões  de  gênero,  raça,
ambientais, direitos humanos e outros temas afins ao período.

JORNALISMO (currículo 2015)

ÉTICA E DEONTOLOGIA DO JORNALISMO     3340     68 h/a
Estudo e reflexão das questões éticas e deontológicas nos diferentes meios de comunicação.
Código de ética dos jornalistas brasileiros. Direitos e deveres do jornalista. Direito autoral.
Liberdade de expressão e direitos humanos. Regulamentação da profissão.

JORNALISMO E POLÍTICAS PÚBLICAS     3356     68 h/a
Jornalismo, sociedade civil  e políticas públicas federais, estaduais e municipais. Elementos
fundamentais de políticas públicas: Diversidade, Direitos Humanos, Democracia Participativa.
Formação de Opinião Pública. Jornalismo e representações das minorias sociais. Coberturas



jornalísticas e acessibilidade, igualdade de gênero, relações étnicas e raciais, inclusão social.

LETRAS INGLÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA INGLESA (currículo 2010)

LINGUAGEM, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE    C/H 68   (2360)
A  sociologia  da  linguagem:  natureza  e  tarefas.  A  instituição  da  escola  na  sociedade
contemporânea.  Relação  entre  transformação  social  e  educação,  seus  limites  legais  e
políticos. Sistemas Oficiais de Educação. Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Parâmetros  Curriculares  Nacionais.  Orientações  Curriculares  Nacionais.  Diretrizes
Curriculares do estado do Paraná. Temas da educação na sociedade brasileira. História da
Educação. Eixos fundamentais e fundantes no processo de formação: Educação em Direitos
Humanos (EDH) e Educação Ambiental (EA).

LETRAS PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA - EAD

EDUCAÇÃO E SOCIEDADE    D0307    68 H
História da educação e história do ensino de língua portuguesa: Legislações e diretrizes para
o ensino da língua portuguesa; Eixos fundamentais e fundantes no processo de formação:
Educação em Direitos Humanos (EDH) e Educação Ambiental (EA).

LETRAS PORTUGUÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA (currículo 2010)

EDUCAÇÃO E SOCIEDADE    CH 68   (2364)
História da educação e história do ensino de língua portuguesa: Legislações e diretrizes para
o ensino da língua portuguesa; Eixos fundamentais e fundantes  no processo de formação:
Educação em Direitos Humanos (EDH) e Educação Ambiental (EA).

LETRAS-PORTUGUÊS - IRATI (currículo 2009)

ENSINO DE LITERATURA DE LÍNGUA PORTUGUESA    0629/I  C/H 68
Ensino  de  Literatura:  pressupostos  teóricos.  Reflexões  e  práticas  docentes  acerca  da
formação de Leitor Literário. Bibliotecas: espaços de leitura. Metodologias de ensino de textos
poéticos, narrativos e dramáticos. Contador de histórias: teoria e prática. Práticas de Ensino
com textos  literários  no Ensino  Fundamental  e  Médio.  Ética  Profissional  e  Educação  em
Direitos Humanos.

LETRAS-INGLÊS - IRATI (currículo 2009)

LINGUÍSTICA APLICADA AO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA    0622/I  C/H 102
A linguística  e  o  ensino  de  língua  inglesa.  Aquisição  de  língua  estrangeira.  Estudos  e
discussões de trabalhos voltados ao ensino de Língua Inglesa e Língua estrangeira. Língua,
linguagem e Educação em Direitos Humanos.

LETRAS-ESPANHOL - IRATI (currículo 2009)

LINGUÍSTICA APLICADA AO ENSINO DE LÍNGUA ESPANHOLA   0610/I   C/H 102
A linguística  e  o  ensino de língua espanhola.  Aquisição de língua estrangeira.  Estudos e
discussões de trabalhos voltados ao ensino de língua espanhola e língua estrangeira. Língua,
Linguagem e Educação em Direitos Humanos.

LETRAS-PORTUGUÊS - IRATI (currículo 2015)

FORMAÇÃO DO PROFESSOR PARA O ENSINO DE LITERATURAS      68 h/a     1747/I
Ensino de literatura: pressupostos teóricos. Reflexões e práticas docentes acerca da formação
do leitor literário. Bibliotecas: espaços de leitura. Metodologias de ensino de textos poéticos,



narrativos e dramáticos. Contador de histórias: teoria e prática. Práticas de ensino com textos
literários no ensino fundamental e médio. Prática de oralidade e produção/reescrita de textos.
Ética profissional e Educação em Direitos Humanos.

MATEMÁTICA (currículo 2009)

TÓPICOS  EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA    2131  C/H 68
Concepções  de  educação  matemática.  Perspectivas  e  metodologias  em  educação
matemática.  Epistemologia  e  ensino da matemática.  O contexto  da educação matemática
transversalmente  aos  conteúdos  da  educação  em direitos  humanos,  das  relações  étnico-
raciais e da educação ambiental.

MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL (currículo 2015 com alterações em 2018)

MATEMÁTICA E SOCIEDADE – 34 h/a  -  3393
A matemática inserida nos aspectos sociais e econômicos e sua abordagem transversal com a
educação ambiental, com a educação em direitos humanos e com as relações étnico-raciais.
A Matemática Aplicada e o mercado de trabalho.

DIREITOS HUMANOS E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS – 68 h/a – 3094 (Optativa)
A relação entre educação, direitos humanos e formação para a cidadania. Algumas questões
atuais: sociedade, violência e a construção de uma cultura de paz. Relações étnico-raciais,
preconceito,  discriminação  e  prática  educativa.  Projetos  interdisciplinares  e  educação  em
direitos  humanos.  Cultura  afro-brasileira  e  indígena.  Políticas  de  ações  afirmativas  e
discriminação positiva – a questão das cotas.

MATEMÁTICA – IRATI (currículo 2014)

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E DIVERSIDADE      68 H/A      1689/I
As  noções  matemáticas  populares  e  seu  papel  na  construção  da  identidade  étnica.
Multiculturalismo  e  conceitos  matemáticos  entre  povos  indígenas  e  afrodescendentes.
Conceitos  matemáticos  presentes  em  diferentes  culturas.  Inclusão  Educacional.  Direitos
Humanos. Educação Ambiental.

MEDICINA VETERINÁRIA (currículo 2011)

DEONTOLOGIA E ÉTICA VETERINÁRIA      C/H 34     1258
Normativas  da profissão de Médico Veterinário  e obrigações e  deveres.  Código de Ética.
Conceitos e Fundamentos dos Direitos Humanos. Estudo da Medicina Veterinária no Brasil:
evolução  e  perspectivas  futuras.  Áreas  de  atuação  do  Médico  Veterinário,  clínicas,
estabelecimentos  de  abate  e  industrialização  de  produtos  de  origem  animal.  Vigilância
Sanitária.  Atuação do Médico Veterinário  nas áreas específicas  (oftalmologia,  odontologia,
ortopedia,  cirurgia,  reprodução  animal,  economia,  administração  rural,  marketing,
agrobusiness, etc.). Hospitais, propriedades rurais e estabelecimentos comercias. O mercado
de trabalho e perspectivas de profissão. Legislação profissional. Entidades ligadas a profissão.

 

NUTRIÇÃO (currículo 2014)

BIOÉTICA APLICADA À NUTRIÇÃO       68 H/A      2943
Ética.  Moral.  Valor.  Legislação Profissional.  Código de Ética do Nutricionista. Os principais
problemas bioéticos nas Ciências da Saúde. Ideal de pessoa humana. Modelos da Bioética.
Princípios da Bioética.  Estudo da preservação da vida e Direitos Humanos.  Interrogações
morais sobre as atividades humanas. O impacto da Ciência e Tecnologia na sociedade e suas
implicações  com  a  Bioética.  Recursos,  atualizações  metodológicas  e  habilidades  em
procedimentos  técnicos  visando  fomentar  a  capacidade  transformadora,  cooperativa  e
deliberativa nos diferentes contextos profissionais.



PEDAGOGIA: DOCÊNCIA E GESTÃO EDUCACIONAL (currículo 2009)

POLÍTICAS  EDUCACIONAIS,  ORGANIZAÇÃO  E  FUNCIONAMENTO  DA  EDUCAÇÃO
BÁSICA     2166  C/H 136 
Transformações do capitalismo no século XX e impactos sobre o padrão de intervenção do
Estado:  processos de elaboração e implementação das políticas  públicas  e  da legislação
educacional, incluindo os Direitos Humanos, vigente no Brasil.

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO II    2160  C/H 102 
Estudo da sociedade brasileira e as interfaces com a educação em cada período histórico
incluindo, neste contexto, a educação das relações étnico-raciais e dos Direitos Humanos.

PEDAGOGIA (currículo 2018)

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO II   102 h/a   3405
Estudo  histórico,  reflexão  filosófica  e  análise  em  perspectiva  sociológica  da  formação  e
desenvolvimento do capitalismo e seus impactos na educação moderna e contemporânea
ocidental.  Emergência  dos  Direitos  Humanos  e  as  implicações  para  a  educação  na
modernidade.

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO IV   170 h/a   3423
Estudo histórico, reflexão filosófica e análise em perspectiva sociológica sobre a educação no
Brasil República, focalizando as formações sociais, as instituições educacionais, as práticas
educativas e o pensamento pedagógico, articulados com os desafios políticos, econômicos e
culturais das diferentes épocas. A questão dos direitos humanos no século XX. As questões
da diversidade de gênero e sexualidade na sociedade. Educação das relações étnico-raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.

PEDAGOGIA/IRATI (currículo 2009)

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO    0989/I  C/H 68
Os impactos produzidos pela sociologia sobre o fenômeno educativo:  diferentes correntes
teórico-metodológicas,  diferentes  compreensões-representações  da  escola.  Educação  e
trabalho. Educação e poder. Diferença e similitude: direitos humanos e educação. A cultura e a
educação na contemporaneidade. Educação enquanto processo e as transformações sociais
na modernidade.

PEDAGOGIA/IRATI - EAD (currículo 2010)

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO      C/H 68   (D0025/I)
Os impactos produzidos pela sociologia sobre o fenômeno educativo:  diferentes correntes
teórico-metodológicas,  diferentes  compreensões-representações  da  escola.  Educação  e
trabalho. Educação e poder. Diferença e similitude: direitos humanos e educação. A cultura e a
educação na contemporaneidade. Educação enquanto processo e as transformações sociais
na modernidade.

PSICOLOGIA (currículo 2009)

ÉTICA PROFISSIONAL   C/H 102  (1203/I)
Ética: história e fundamentos. Regulamentação da profissão de psicólogo e dos órgãos de
classe. O Código de Ética brasileiro. A Ética profissional nos diferentes contextos de atuação
do psicólogo. Psicologia e Direitos Humanos. Psicologia e questões  ambientais.

QUÍMICA – BACHARELADO (currículo 2016)



SOCIOLOGIA DO CONHECIMENTO     3373     34 h/a
Estudo da constituição da  episteme  moderna, suas diferentes interpretações. A dialética do
esclarecimento  e  o  fundo  social  da  ciência.  A construção  do  campo científico  e  as  suas
mudanças de paradigma. Desafios do conhecimento científico no século XXI. Questões éticas
e  políticas,  multiculturalismo,  identidades  e  relações  étnico-raciais;  Educação  e  Direitos
Humanos; Relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. Os usos da ciência e a religação
dos saberes.

QUÍMICA-LICENCIATURA (currículo 2016)

SOCIOLOGIA DO CONHECIMENTO      34 h/a      3328
Estudo da constituição da episteme moderna, suas diferentes interpretações. A dialética do
esclarecimento  e  o  fundo  social  da  ciência.  A construção  do  campo científico  e  as  suas
mudanças de paradigma. Desafios do conhecimento científico no século XXI.  Educação e
Direitos Humanos.

SECRETARIADO EXECUTIVO (currículo 2015)

SECRETARIADO E SOCIEDADE      68 h/a      3184
Introdução  aos  estudos  sociais.  Fundamentos  sociológicos:  sociedade,  grupos  sociais,
classes sociais,  fatos sociais aplicados à profissão de Secretariado. Assessoria aberta em
movimentos sociais e no terceiro setor. Fundamentos filosóficos: epistemologia, ontologia e
ética do trabalho secretarial. Sociedade e profissionalização nas Ciências Sociais Aplicadas.
Sociedade  e  direitos  humanos:  diversidade  étnico-racial,  gênero,  sexualidade,  minorias  e
multiculturalidade. 

SERVIÇO SOCIAL (currículo 2015)

SEMINÁRIOS TEMÁTICOS EM SERVIÇO SOCIAL II     68 h/a     3233    
Introdução aos Direitos Humanos. Direitos Humanos e Serviço Social

SERVIÇO SOCIAL NA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE       68 h/a       3243
(Optativa)
História social da criança e do adolescente. Legislação referente à criança e o adolescente. O
Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e o trabalho em rede. A violação dos direitos das
crianças e dos adolescentes no contexto atual. A intervenção do Serviço Social na área da
criança e do adolescente. 

TURISMO (currículo 2013)

PRÁTICA E ÉTICA NO TURISMO      68 h/a      1632/I
Conceito  e  princípios  éticos.  Ética  no  estudo  do  Turismo.  Código  global  de  ética  para  o
turismo. Código de Ética do Bacharel em Turismo. Direitos Humanos. Estudos de caso.


