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Duração/Semana 
18 

Carga Horária 
Semanal 

Teórica 
1 

Prática 
2 

Carga Horária 
Semestral  

Hora/aula Horas 90 

 
EMENTA 

 
Este curso pretende discutir possíveis problemas de pesquisa voltados para o estudo da 
cultura popular no âmbito da história. Para tanto, algumas discussões constituídas no campo da 
antropologia serão mobilizadas para a interpretação de rituais e simbologias, bem como para a 
definição de alguns temas de estudo. 
 
 

 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
 

Conteúdo programático: 
 
- cultura popular e antropologia: diálogos; 
- cultura popular e cultura erudita: oposições, tensões, comunicações; 
- a questão da simbologia na vida social; 
- tabus e interdições sociais; 
- ritos de passagem; 
- folclore e folcloristas; 
- conformismo e resistência na cultura popular; 
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Bibliografia Complementar 
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IMPORTANTE: A criação da disciplina é responsabilidade do departamento. 
 
Disciplina 
Informar o NOME DA DISCIPLINA em letras maiúsculas e negrito. 
 
Código 
Informar o código da disciplina, composto por três letras que indicam o departamento que oferece a disciplina e três 
números disponibilizados pelo Sistema de Controle Acadêmico. Exemplo: EDU420 
 
Departamento 
Informar o nome do departamento que oferece a disciplina, por extenso e indicar o código. Exemplo: Departamento de 
Computação – DECOM 
 
Unidade 
Informar o nome e o código da Unidade Acadêmica à qual está vinculado o departamento que oferece a disciplina. 
Exemplo: Instituto de Ciências Sociais Aplicadas - ICSA 
 
Carga horária semanal 
Indicar o número de semanas que constituem o período letivo: 18 
 
Teórica 
Informar o número de aulas teóricas semanais 
 
Prática 
Informar o número de aulas prática semanais 
 
EMENTA 
Sinônimo de ementa: apontamento, lembrança, nota e sumário. Segundo o dicionário Houaiss, “texto reduzido aos pontos 
essenciais ; resumo, síntese, sinopse.” 
Ementa é uma apresentação sucinta das idéias gerais que serão abordadas ao longo da disciplina. É a descrição discursiva 
sintética que resume o conteúdo conceitual ou conceitual/procedimental de uma disciplina. 
 
Informar de forma objetiva e direta sobre o que trata a disciplina. Nesse campo não devem ser informados objetivos, 
recursos didáticos, exposição das aulas etc 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Descrição detalhada da ementa, podendo conter recursos didáticos e exposição das aulas. Atenção: Conteúdo 
programático é diferente de programa analítico e de plano de aulas. 
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O conteúdo programático é o detalhamento de conhecimentos habilidades e atividades, ordenados em sequência lógica, 
que possibilita o alcance da proposta definida na ementa.  
O Conteúdo é definido a partir da determinação do objetivo geral do evento e de seus objetivos  
Específicos.  
 
No campo Conteúdo Programático, detalhar a proposta contida na ementa, observando: 

a) Validade – coerência, adequação, atualização; 
b) Flexibilidade – que permita alteração, adaptação, renovação e enriquecimento; 
c) Significado – adequado às expectativas e experiências dos participantes; 
d) Utilidade – aplicabilidade do conhecimento, proporcionando seu uso posterior. 

 
 
Bibliografia 
A bibliografia deve ser informada conforme a ABNT . 
 
Exemplo:  
DAMIÃO,  Reg ina  To ledo;  HENRIQUES,  Antôn io .  Curso  de  d i re i to  ju r íd ico .  2 .  ed.  São  Pau lo :  

At las ,  1995 .  
 
 
 
Importante: 
 
1) Implicam criação de nova disciplina e quando necessário, deverão ser estabelecidas as equivalências: 
- alteração relevante de ementa; 
- alteração de carga horária; 
- alteração de horas/aulas teóricas e práticas; 
- alteração do código. 
 
2) Quando houver alteração do período de oferecimento da disciplina, deverá ser observado as turmas que deverão 
cursar a referida disciplina para adequação à nova grade curricular. 


