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COMUNICADO SOBRE MUDANÇAS NO CURSO DE
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS SOCIAIS A PARTIR DE
2006
A partir de 2006 uma parte das atividades referentes à
Licenciatura passou a ser realizada no próprio curso de Ciências Sociais, sob
responsabilidade da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas.
Entretanto, como já acontecia, grande parte das atividades da Licenciatura
continua sendo oferecida pela Faculdade de Educação, unidade responsável
pela obtenção desse diploma.

As atividades a serem realizadas no curso de Ciências
Sociais são três: uma disciplina optativa normal de Bacharelado (FSL
0602 - Sociologia da Educação, para totalizar 400 horas de Prática como
Componente Curricular: veja explicação abaixo); uma disciplina de
estágio ( FSL 0526 - Estágio Supervisionado para as Ciências Sociais); e
200 horas de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC).
O aluno que pretende obter, junto à Faculdade de Educação,
o diploma de Licenciatura tem de ser aprovado nessas disciplinas e
comprovar a realização de 200 horas de Atividades-Acadêmico-CientíficoCulturais (AACC), até o final do seu curso de Ciências Sociais.

Atenção a estes esclarecimentos :

1) Para obter o diploma de Licenciatura na Faculdade de Educação, o aluno
do curso de Ciências Sociais (ingressante a partir de 2006) deve
contabilizar 400 horas de Prática como Componente Curricular. Tais
Práticas estão incluídas nas disciplinas obrigatórias do curso de
Bacharelado em Ciências Sociais e na disciplina de Sociologia da
Educação.
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Vale lembrar que Sociologia da educação é uma disciplina optativa eletiva
normal do curso de Ciências Sociais, podendo ser cursada por todos os
alunos do Bacharelado, estejam inscritos ou não na Licenciatura. Desse
modo, ela conta créditos como qualquer outra disciplina optativa para a
obtenção do diploma de bacharel em Ciências Sociais.
O aluno que optar por obter o diploma de Licenciatura, além do diploma de
Bacharel em Ciências Sociais, tem de fazer esta disciplina até o término do
curso de Ciências Sociais. Nesse caso, ela contará créditos para a obtenção
do diploma de Bacharel e contabilizará as horas de Prática como
Componente Curricular a serem cumpridas no Departamento de Sociologia.
Caso o aluno desista de fazer a Licenciatura, ela continuará válida como
uma optativa normal para o Bacharelado.


A disciplina FSL 0526 – Estágio Supervisionado para as Ciências Sociais, é
específica para a Licenciatura, não contando créditos para a obtenção do
Bacharelado. Assim, ela é uma disciplina que deve ser cursada até o final
do curso, mas apenas pelos bacharelandos que pretendem obter o diploma
de Licenciatura em Ciências Sociais. Ela será oferecida semestralmente.



Para a obtenção do diploma de Licenciatura, o aluno do curso de Ciências
Sociais deve comprovar a realização de 200h de AACC, que são atividades
de cunho geral, realizadas extra-curricularmente, tais como: participação e
organização de colóquios e congressos, semanas de estudo, seminários,
mesas-redondas, simpósios, encontros, jornadas, palestras, conferências;
participação em grupos de estudo e pesquisa; atividades de iniciação
científica; participação em oficinas; monitorias não supervisionadas por
docente; tutorias; publicações; cursos de línguas; atividades de extensão,
como cursos de difusão cultural, de atualização etc.
Para obter a contabilização das 200h o aluno deve encaminhar, à
Secretaria do Departamento de Sociologia, um comprovante de cada
atividade

desenvolvida,
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departamento de sociologia) em que descreverá seu conteúdo e sua
importância para a formação do professor.
Algumas AACC já estão previamente discriminadas quanto aos critérios de
aceitabilidade e contabilidade, porém todas elas serão aprovadas,
quantificadas e qualificadas por uma comissão ad hoc soberana do prédio
de Ciências Sociais e Filosofia. Tal comissão já está instituída e com
representação discente – a CoC.
Alguns exemplos de AACC e suas pontuações:

a) Participação em eventos pontuais, tais como palestras,
conferências ou mesas redondas: serão contabilizadas as horas
do evento.
b) Eventos com duração superior a 1 dia, tais como Colóquios,
Congressos, Semanas de Estudo: serão contabilizadas no
máximo até 10h por evento. Nesse caso, se o aluno participar da
organização do evento, serão acrescentadas 15h.
Nos itens a) e b), se o aluno tiver participação ativa (como palestrante, por
exemplo) serão acrescidas 25h.

c) Participação em grupos de estudos (tem de haver um
professor coordenador): até 25h por semestre (esta atividade
pode contribuir com 50h, no máximo, do total de 200h).
d) Participação em grupos de pesquisa (em que haja um
coordenador): até 50h por semestre (esta atividade pode
contribuir com 100h, no máximo, do total de 200h).
e) Participação em iniciação científica: até 50h por semestre (esta
atividade pode contribuir com 100h, no máximo, de 200h).

Em relação aos itens c), d) e e) a comprovação pode ser feita através de carta
assinada pelo professor ou departamento coordenador da atividade. Se um
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aluno participar de mais de uma dessas atividades, e não houver coincidência
entre elas, será possível computar mais de uma (por exemplo, participação em
um grupo de estudos e realização de iniciação científica).
f) Oficinas e/ou monitorias não supervisionadas por docente: até o
limite de 20h.
g) Publicações em revistas acadêmicas reconhecidas pela COC:
até o limite de 40h por publicação.
h) Realização de cursos de línguas: até 30h por semestre (esta
atividade pode contribuir com 60h, no máximo, do total de 200h).
i) Os demais casos serão julgados, sem apelação, pela COC,
que decidirá em cada caso pela aceitação (ou não) e
quantificação da atividade.

Atenção: Sugere-se que os alunos procurem fazer 50hs de AACC por
semestre, entregando os certificados e comprovantes a cada final de semestre
para garantir o cumprimento das 200hs no prazo ideal de 2 anos. Não se
recomenda o acúmulo dessas atividades para os 2 últimos períodos do curso,
pois, em decorrência do número de horas, não há possibilidade de sua
realização em tempo hábil. As AACC válidas são somente as realizadas
durante o curso de Bacharelado e de Licenciatura em Ciências Sociais.

Lembramos aos alunos que a opção pelo curso de Licenciatura na
Faculdade de Educação deve ser feita normalmente. O início das atividades
referentes à Licenciatura no curso de Ciências Sociais não elimina a
necessidade de se inscrever no referido curso na Faculdade de Educação, bem
como não representa automaticamente o ingresso na Licenciatura.
Reiteramos que esse aviso vale para todos os alunos que
ingressaram no Bacharelado em Ciências Sociais a partir do ano de 2006. Os
demais precisam informar-se de sua situação, pois há regras quanto ao
reingresso após a conclusão do Bacharelado.
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Maiores informações poderão ser obtidas entrando-se em contato
com Érica (Assistência Administrativa de Licenciatura, no Departamento de
Sociologia), Regina (Bolsista Monitora do Programa de Formação de
Professores, no Laboratório da Licenciatura, sala 13) e a Prof.ª Ana Paula Hey
e o Prof. Alexandre Braga Massela (do Departamento de Sociologia).
Assim fica composta a grade de disciplinas que compõem a
Licenciatura em Ciências Sociais (além daquelas cursadas que contam as
horas de Prática como Componente Curricular).

Tabela 1

Optar por
um
enfoque

Optar por
uma
disciplina

0804001 - Atividades Acadêmico-Cientifico-Culturais I (AACC)
0804002 - Atividades Acadêmico-Cientifico-Culturais II (AACC)
0804003 - Atividades Acadêmico-Cientifico-Culturais III (AACC)
0804004 - Atividades Acadêmico-Cientifico-Culturais IV (AACC)
EDA0463 - Política e Organização da Educação Básica no Brasil
EDF0285 - Introdução aos Estudos da Educação: Enfoque Filosófico
EDF0287 - Introdução aos Estudos da Educação: Enfoque Histórico
EDF0289 - Introdução aos Estudos da Educação: Enfoque Sociológico
EDF0290 - Práticas Escolares, Contemporaneidade e Processos de Subjetivação
EDF0292 - A Psicologia Histórico-cultural e a Compreensão do Fenômeno Educativo.
EDF0294 - A Psicanálise, Educação e Cultura
Psicologia da Educação : Uma Abordagem Psicossocial do Cotidiano
EDF0296 - Escolar
EDF0298 - Práticas Escolares, Diversidade, Subjetividade
EDM0402 - Didática
EDM0419 - Metodologia do Ensino de Ciências Sociais I
EDM0420 - Metodologia do Ensino de Ciências Sociais II
FSL0526 - Estágio Supervisionado para as Ciências Sociais
FSL0602 - Sociologia da Educação
Obs.: Conjunto: 1 - O aluno escolhe uma disciplina entre 3 para cursar.
Conjunto: 2 – O aluno escolhe uma disciplina entre 5 para cursar.
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Quem deve cursar o novo currículo?
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RESUMO DAS MUDANÇAS NA LICENCIATURA
A partir de 2006 uma parte das atividades referentes à Licenciatura
passou a ser realizada no próprio curso de Ciências Sociais, sob
responsabilidade da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. No
entanto, a Faculdade de Educação continua sendo a unidade responsável pela
obtenção desse diploma e pela oferta do maior número de disciplinas de
Licenciatura.
Desta forma, o aluno de Ciências Sociais para formar-se na Licenciatura
precisa:
A. Cursar Sociologia da Educação - FSL 0602: para totalizar 400 horas
de Prática como Componente Curricular. Essa disciplina será ofertada
sempre no segundo semestre.

B. Cursar Estágio Supervisionado para as Ciências Sociais - FSL 0526:
cumprindo 100 horas de estágio. Essa disciplina será ofertada
semestralmente.

C. Realizar as Atividades Acadêmico-Científico-Culturais (AACC). No
total de 200 horas. Para o aluno obter a contabilização das horas
necessita encaminhar à Secretaria do Departamento de Sociologia o
comprovante, carta ou certificado, de cada atividade desenvolvida, e
preencher uma ficha de encaminhamento fornecida pelo Departamento.
Os documentos serão enviados para uma comissão ad hoc soberana do
prédio de Ciências Sociais e Filosofia, a COC (Comissão Coordenadora
dos Cursos de Licenciatura) para julgamento. O aluno não precisa se
matricular nessa matéria.

D. Cursar as demais disciplinas ofertadas pela Faculdade de Educação.
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