
 

 

Formações Transversais 

 

 

Ementas das Disciplinas – 2017/01 



Formação Transversal em Direitos Humanos 

 

Cód. Título Ementa 

UNI083 Direitos Humanos e 
Políticas Públicas A: 
Infância, Adolescência e 
Juventude 

Construção histórico-social da infância, adolescência e juventude. Políticas de proteção à infância e juventude no 
contexto normativo nacional e internacional. Estatuto da Criança e do adolescente. Conselhos de direitos da criança 
e conselhos tutelares. Estatuto da Juventude. Temas contemporâneos da infância e juventude. 

UNI084 Direitos Humanos e Lutas 
Sociais 

Modernidade e direitos humanos; Direitos Fundamentais e direitos humanos; Direitos individuais e direitos 
coletivos; O sujeito de direitos: construção social e histórica; Movimentos sociais, luta de classes e luta por direitos; 
Relação entre movimentos sociais e Estado; Direitos Humanos: igualdade e diferença. 

UNI085 Direitos Humanos e os 
Instrumentos de Proteção 

As três vertentes da proteção internacional:  Direito Internacional dos Direitos Humanos, Direito Internacional 
Humanitário e Direito Internacional dos Refugiados. O Direito Internacional dos Direitos Humanos: sistema universal 
e sistemas regionais: origem, principais instrumentos e diferenças entre os sistemas. Sistema Interamericano de 
Direitos Humanos: dinâmicas da Comissão e da Corte Interamericana e efeitos no âmbito interno dos Estados, 
ilustrados por casos de destaque. Sociedade Civil Global em prol dos Direitos Humanos. Conceito e princípios 
adotados por órgãos de proteção internacional. Problematização: Universalismo e Relativismo. 

UNI053  Ver: Formação Transversal em Saberes Tradicionais. 

UNI052  Ver: Formação Transversal em Saberes Tradicionais. 

 

 

 

  



Formação Transversal em Divulgação Científica 

 

Cód. Título Ementa 

UNI066 Tópicos em Divulgação 
Científica B: Vivências 
pedagógicas em 
equipamentos científico-
culturais móveis 

Imersão à rotina de um setor educativo de um museu móvel em interface com a escola de Educação Básica - o 
Museu Itinerante Ponto UFMG. Reflexões sobre a prática docente e saberes da mediação. Vivência coletiva do fazer 
pedagógico de um museu. 

UNI064 Laboratório de 
Comunicação Científica B: 
Introdução à Prática da 
Comunicação Pública da 
Ciência 

Promover a reflexão e a prática da comunicação da ciência para público não especializado. O conceito de divulgação 
científica e sua história no Brasil e no mundo; os espaços e veículos para divulgar ciência, a popularização da ciência 
e a ciência feita nos institutos de pesquisa e universidades; promover oportunidades para formação do futuro 
pesquisador/profissional como divulgador de ciência, incluindo práticas para mídia escrita e audiovisual. 

UNI062 Comunicação da Ciência 
em Museus 

Comunicação da ciência nos museus. Estratégias de mediação e experiências de projetos e ações de educação em 
museus. Identificação de temas e concepções de exposição sobre ciências. Criação de aparatos e módulos de 
exposições. 

UNI066 Tópicos em Divulgação 
Científica B: Análise e 
avaliação de dispositivos de 
divulgação científica 

Análise e avaliação de dispositivos de divulgação científica: Definição de dispositivos de divulgação científica em 
diferentes suportes. Definição de ações e metas de dispositivos de divulgação científica segundo o suporte. 
Definição de critérios avaliativos de dispositivos de divulgação científica segundo suas metas. Exercícios práticos de 
análise de dispositivos.  

 

  



Formação Transversal em Relações Étnico-Raciais, História da África e Cultura Afro-Brasileira 

Cód. Título Ementa 

UNI068 História e Cultura Afro-
Brasileira 

A África, o afro-brasileiro e a diversidade no currículo escolar. Os africanos e suas identidades. Luta e resistência dos 
africanos e seus descendentes. A influência política e cultural dos africanos no Brasil: religiosidade, linguagem, arte 
e ciência. O escravismo colonial brasileiro. Orientações e ações didático-pedagógicas referentes à Lei nº 10.639/03. 
Identidade e diversidade. 

UNI090 Tópicos em Linguagens e 
Etnicidade da População 
Afro-Brasileira: Relações 
Raciais e Discursos 

Educação racial e discurso. Políticas linguísticas, identidade linguística e diáspora. Literatura afro-brasileira e ensino. 
Letramento racial. 

APL630 
(*) 

Relações Étnico-Raciais e 
Cultura Afro-Brasileira 

A disciplina Relações Étnico-Raciais e Cultura Afro-Brasileira propõe, a partir de uma abordagem cosmopolítica, 
tratar de possíveis relações Étnico raciais no sistema cultural da Arte. O enfoque é a problematização crítica de 
conceitos como Raça, identidade, Arte (em especial de matriz afrodescendente e indígena) e Cultura, no contexto 
Brasileiro, para o trabalho educacional que envolva as relações Étnico-Raciais. Ao longo do curso será empreendida 
uma leitura da legislação que trata da obrigatoriedade da temática Étnico-Racial na Educação Básica brasileira. 
Pontualmente serão discutidas obras de artistas que propõe diálogos com a diversidade étnica. 

DCP172 
(*) 

Tópicos em Política 
Contemporânea: Gênero, 
Raça e Política no Brasil 

O curso tem por objetivo discutir as intersecções entre gênero, raça e política no Brasil contemporâneo. 
Enfocaremos tanto perspectivas mais amplas sobre política, entendida aqui como o controle sobre – e/ou o acesso 
diferencial a – recursos materiais e simbólicos, quanto questões relativas à participação e representação de 
mulheres, afrodescendentes e outras minorias sociais em partidos políticos, movimentos sociais e no interior da 
burocracia estatal. O curso será organizado em três partes. Na primeira, mais teórica, exploraremos alguns 
conceitos básicos de análises feministas e antirracistas sobre política e sobre o Estado. Na segunda, analisaremos, à 
luz das teorias discutidas na primeira parte, a proposição e adoção de políticas públicas de gênero e raça no Brasil. A 
última parte se volta para os estudos sobre a ampliação de participação e de representação política de mulheres e 
negros no país. 

UNI053  Ver: Formação Transversal em Saberes Tradicionais. 

(*) Estas disciplinas são equivalentes à disciplina UNI070 – Tópicos em Estudos Africanos e Afrobrasileiros.  



Formação Transversal em Saberes Tradicionais 

 

 

Cód. Título Ementa 

UNI053 Saberes Tradicionais - 
Cosmociências: 
Confluências Quilombolas  
Contra a Colonização 

A disciplina “Confluências Quilombolas Contra a Colonização” será ofertada pelo Mestre Quilombola Antônio Bispo 
dos Santos, também conhecido como Nêgo Bispo, do Quilombo Saco-Curtume (Piauí), e contará também com as 
participações da Mestra Quilombola Maria Luiza Marcelino, da Associação Quilombolas Namastê (Ubá/MG), de 
Miriam Aprigio Pereira, do Quilombo Luízes (BH-MG), de Cássia Cristina da Silva, do Quilombo Manzo Ngunzo 
Kaiango (BH-MG) e de Lucely Pio, do Quilombo do Cedro (Mineiros, GO). A disciplina discutirá as diferentes formas 
de “criação de mundos” e as relações étnico-raciais a partir da apresentação dos quilombos e dos seus modos de 
vida, tratando-os por meio de suas conexões com os processos de colonização e contra-colonização vividos pelos 
povos “afropindorâmicos” – nome com que Nêgo Bispo se refere às populações tradicionais contemporâneas, 
enfatizando sua agência contra-colonizadora. Serão descritos e discutidos os mecanismos de produção da vida 
“monoteísta”, “sintética”, “monocultora”, não raro genocida, pelo capitalismo desenvolvimentista, em 
contraposição à “biointeração”,  ao “politeísmo”, aos “saberes orgânicos” criados pelos povos contra-colonizadores. 
Serão igualmente destacadas as lutas, as rebeliões e outras formas de resistência entre negros e indígenas 
territorializados em diferentes regiões do Brasil, e cujas criações contra-colonizadoras contrapõem-se ao senso 
comum sobre a mestiçagem e à suposta democracia racial brasileira, chamando a atenção para as singularidades de 
outras matrizes civilizacionais que não aquelas implicadas na tradição judaico-cristã. 
 

UNI050 Artes e Ofícios dos Saberes 
Tradicionais: Curas e 
cuidados 

A disciplina  abordará a cura e dos cuidados com a saúde baseadas no conhecimento das plantas medicinais, seu 
cultivo, seu preparo e suas diferentes aplicações. Ela será conduzida por mestras e mestres que dominam práticas 
de matrizes afro-descendentes: Lucely Pio, raizeira do Quilombo do Cedro (Mineiros, Go), seu Badu (Sílvio da 
Siqueira),  do Quilombo do Mato do Ticão (Jaboticatubas, MG), conhecedor da agroecologia, e  Ana de Arruda Vieira 
(Tantinha), agricultora urbana e conhecedora da medicina popular, de Sabará (MG).  Dividida em quatro módulos, a 
disciplina envolverá trabalhos de campo que serão desenvolvidos em diferentes espaços da cidade. 



UNI052 Saberes Tradicionais – 
Línguas e Narrativas: 
Pensamento e Ação 
Comunicacional nas 
Comunidades Tradicionais 

A disciplina será conduzida por Cássia Cristina da Silva (Makota Kidoiale), da Comunidade Quilombola Manzo 
Ngunzo Kaiango (Belo Horizonte). De formato laboratorial, a disciplina propõe um movimento trançado de 
constituição do pensamento e da ação comunicacionais em torno de alguns elementos, tais como: a discussão 
crítica da visão de estratégia (pautada muitas vezes nas formas organizacionais privadas e estatais); a apropriação e 
subversão das formas estratégicas por comunidades tradicionais nas negociações políticas; a "tradicionalização" 
(Sahlins diria indigenização) das ações de comunicação dirigidas a comunidades tradicionais; as opções do 
essencialismo estratégico, da "identidade" e da "cultura" como parte das estratégias de gestão da visibilidade.  

 

 

 

 

  



Formação Transversal em Culturas em Movimento e Processos Criativos 

 

 

Cód. Título Ementa 

UNI086 Tópicos em Processos 
Criativos D: Cenografia e 
Design do Espaço da 
Performance 

Conhecimento das funções e possibilidades da cenografia na constituição do discurso cênico. Noções básicas do 
processo de concepção e produção do espaço cênico e abordagem de aspectos técnicos, práticos e teóricos 
referentes aos campos da cenografia e do design e espaço da performance. 

UNI087 Tópicos em Culturas em 
Movimento C: Processo de 
Criação em Danças 
Brasileiras 

Abordagens sobre a origem e a evolução da dança popular tradicional brasileira; estudo dos grupos tradicionais e 
suas manifestações. A Metodologia da Tradução da Tradição: possibilidades de construção de processos de criação. 
A contribuição das culturas europeias, africanas e indígenas na formação cultural do povo brasileiro. Processos 
criativos na elaboração das estruturas coreográficas, dos elementos visuais e dos princípios da composição e da 
forma existentes nas danças populares tradicionais brasileiras. 

UNI086 Tópicos em Processos 
Criativos D: Tradução 
Poética, Poética da 
Tradução 

A tradução poética como forma singular de leitura: da cópia ao canto. A poética da tradução como um pensamento 
que se situa entre o ensaio, a poesia e a teoria propriamente dita. As práticas da letra: ler, escrever, traduzir. 
Traduções interlinguais, traduções poéticas, traduções semióticas. De que vale a tradução para quem não conhece o 
original? 

UNI074 Tópicos em Processos 
Criativos B: Circo: 
Sensibilização Corporal 
pelo Equilibrismo 

Sensibilização corporal. Práticas corporais com base em técnicas circenses de equilibrismo, com ênfase em perna de 
pau. 

UNI076 Laboratórios Transversais 
A: Economia da Cultura 

Trabalhar aspectos econômicos da cultura, entre eles, formação de banco de dados, pesquisas em público e 
financiamento em cultura. 

UNI076 Laboratórios Transversais 
A: CRIA – Artes e 
Transdisciplinaridade 

Seminário teórico-prático sobre composição poética da cena. Serão abordados conceitos de uma das análises do 
discurso (de vertente francesa), com sua característica interdisciplinar e transgressora dialogando com conceitos da 
sociologia, da psicologia social e da psicanálise em alguns de seus pontos-chave que permitem melhor 
compreender/estudar as práticas e teorias ligadas ao Teatro e à Cena Teatral contemporânea. 



UNI088 Laboratórios Transversais 
B: Estúdio Fisções - 
Pesquisa e Treinamento 
em Atuação Cênica 

O Estúdio Fisções – Laboratório de treinamento de ator e pesquisas em atuação cênica desenvolve seus trabalhos 
por meio de encontros presenciais, em que são estudados textos sobre os princípios estruturantes da ação física, 
segundo pesquisas de Konstantin Stanislávski. Com base nas leituras, são construídas cenas de textos dramáticos da 
literatura teatral, tendo a teoria do alvo (de Declan Donnellan) como metodologia de trabalho.  Essa metodologia 
procura favorecer a prática dos princípios estruturantes da ação física, principalmente para aqueles com menos 
experiência em atuação cênica. Para aqueles com mais experiência, contribui para que o ator trabalhe com mais 
detalhes a personagem, o espaço e a fala cênica. 

UNI088 Laboratórios Transversais 
B: LECA: Laboratório 
Experimental e Criação de 
Artes Cênicas 

O LECA é um coletivo de estudos teóricos e práticos e de pesquisa voltado para as artes da cena (teatro, música, 
dança, ópera, performance e palhaçaria). Aberto a estudiosos e profissionais da área e afins. A oferta se relaciona à 
linha de trabalho de Palhaçaria. 

UNI076 Laboratórios Transversais 
A: Núcleo de Estudos em 
Estéticas do Performático e 
Experiência 
Comunicacional 

O Núcleo de Estudos em Estéticas do Performático e Experiência Comunicacional toma a performance como 
método de pesquisa, investigando formas de comunicação que privilegiam a articulação entre o corpo, as imagens e 
as palavras. Este tipo de experiência comunicacional irrompe na relação autopoiética existente entre as estéticas do 
performático e a vida ordinária. Tais estéticas concebem o corpo como um produtor de afetos, como lugar da 
intuição sensível, e a performance (em suas dimensões social, artística ou linguística) como arquivo, dispositivo de 
memória e, simultaneamente, como oportunidade de crítica, de inventividade e de transformação. 

 

 

 


