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OBJETIVOS

O objetivo da disciplina é oferecer uma introdução geral a algumas das correntes
mais importantes do pensamento antropológico, tendo como foco principal o
conceito de cultura, em articulação com as questões metodológicas envolvidas no
debate entre ciência e história. Tal debate é central para o estabelecimento do
campo teórico da Antropologia, bem como para a delimitação de sua especificidade
no âmbito das Ciências Sociais contemporâneas.

EMENTA

Vertentes do pensamento antropológico. Evolucionismo Cultural. A crítica de Franz
Boas ao evolucionismo e a Escola de Cultura e Personalidade. O funcionalismo de
Malinowski. O interpretativismo norte-americano e a escrita da cultura. Novas
perspectivas.

AVALIAÇÃO

O aluno terá seu aproveitamento avaliado através de três graus de qualificação, em
escala de zero (0) a dez (10). Os primeiros (G1 e G2) consistirão em provas
individuais, de caráter discursivo e sem consulta, versando sobre o conteúdo do
programa apresentado até a data de cada uma das avaliações. O terceiro (G3), será
uma prova final, individual e sem consulta, de caráter discursivo, abordando todo o
programa apresentado ao longo do semestre. Os aspectos avaliados nas três provas
serão: 1) Adequação entre respostas e perguntas formuladas; 2) Compreensão da
bibliografia indicada; 3) Capacidade de expressão escrita.
Não haverá segunda chamada de G3. O aluno estará automaticamente
dispensado da G3 caso cada um de seus dois primeiros graus seja maior ou igual a
três (3,0) e a média destes seja maior ou igual a seis (6,0). Excetuando-se esses
casos, o aluno deverá, obrigatoriamente, submeter-se à prova final e obter grau igual
ou superior a cinco (5,0).O aluno cuja nota final for inferior a cinco (5,0) será
reprovado por média (RM).
De acordo com as normas da Universidade, a presença às aulas ministradas é
também critério de avaliação, devendo o aluno alcançar o mínimo de frequência
igual a três quartos das aulas ministradas (75%). O aluno que não alcançar o nível
de frequência obrigatório será reprovado por faltas (RF), obtendo grau igual a zero
(0,0).
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