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PLANO DE DISCIPLINA – ADAPTAÇÃO – RESUMO EXECUTIVO 

 

Plano construído conforme Resolução Nº 301, DE 26 DE MARÇO DE 2021 

Dispõe sobre o Calendário Acadêmico 2020.2 

 

1. NOME DA DISCIPLINA: EPISTEMOLOGIA DOS ESTUDOS CULTURAIS PÓS-

CRÍTICOS 

2. EMENTA: Reconhecer os pressupostos teóricos e metodológicos das pesquisas pós-críticas no 

campo dos estudos culturais para produção dos conhecimentos e saberes de letras e linguística 

relacionados as culturas e identidades amazônicas dos afrodescendentes, indígenas, surdos e 

ribeirinhos.   

3. OBJETIVOS: A partir dos pressupostos teóricos dos estudos e pesquisas pós-críticas realizar 

reflexões e debates nas perspectivas do modernismo e pós-modernismo para procedimentos de 

pesquisas de estudos da diversidade cultural na amazônica.  

4. QUANTIDADE DE ALUNOS A SEREM ATENDIDOS E FORMA DE ATENDIMENTO: 

A quantidade será de 16 alunos regularmente matriculados para ser atendidos na modalidade remota 

via google meet e sala de aula virtual. A Disciplina será ofertada conforme normas estabelecidas na 

Resolução Nº 301, DE 26 DE MARÇO DE 2021, que dispõe sobre o Calendário Acadêmico 2020.2, 

que autoriza a oferta de componentes curriculares, atividades e realização de processos seletivos de 

modo remoto em caráter emergencial nos cursos de pós-graduação da Universidade Federal de 

Rondônia em função da pandemia da COVID-19. 

A disciplina será ofertada com atividades com uma carga horária de 72 horas aulas de 50 minutos, 

sendo 40 de teorias 32 de práticas relacionadas à produção dos estudos pós-críticos para o ambiente 

amazônico sob orientação do professor da disciplina para realização de seminário.  

O procedimento metodológico das aulas será realizado com cada encontro correspondendo 4 horas 

aulas de 50 minutos, sendo 2 horas de aula na modalidade remota via google meet e 2 horas aulas 

de atividades disponibilizadas na sala virtual, organizado da seguinte forma:  

A. Aulas expositivas com fundamentação teórica com base nos temas das unidades dos 

conteúdos da disciplina na modalidade remota no google meet com textos para leitura 

complementares desmobilizados na sala virtual; 

B. Os temas serão introduzidos pelo professor conferencista, com posterior aprofundamento 

através de leituras e realização de seminários acadêmicos na modalidade remota; 

C. Estudos dirigidos mediados pelo professor com base em questões apresentadas nas aulas 

presenciais na modalidade remota;  

D. Construção de artigos com base nos pressupostos de metodologia de pesquisa pós-críticas 

com temas relacionados a contexto amazônico. 

5. PROFESSORES ENVOLVIDOS: 

João Carlos Gomes  
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6. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

Conforme calendário acadêmico com início: 07/07/2021 - Término: 18/10/2021 

7. ATIVIDADES E CRONOGRAMA 

UN Atividade  DATA  FORMA OFERTA Recurso ferramenta  

I Fundamentos da filosofia das ciências Julho dias: 
7, 14,21, 28 

Meet atividades 
síncronas e Sala 
Virtual atividade 
assíncronas. 

Google meet sala virtual 
com Fórum de discussão, 
estudos dirigidos, 
seminário de pesquisa.  

II Pressupostos das teorias da produção 
do conhecimento 

Agosto dias: 
4, 11, 18, 25 

Meet atividades 
síncronas e Sala 
Virtual atividade 
assíncronas. 

Google meet sala virtual 
com Fórum de discussão, 
estudos dirigidos, 
seminário de pesquisa. 

III Fundamentos dos pressupostos e 
premissas dos estudos pós-críticos. 

Setembro dias: 
1,8, 15, 22, 29 

Meet atividades 
síncronas e Sala 
Virtual atividade 
assíncronas. 

Google meet sala virtual 
com Fórum de discussão, 
estudos dirigidos, 
seminário de pesquisa. 

IV Seminário de Pesquisa: Identificação e 
reconhecimento de proposta de 
metodologia de pesquisa pós-critica. 

Outubro dias 
6, 13, 20, 27 

Meet atividades 
síncronas e Sala 
Virtual atividade 
assíncronas. 

Seminário remoto via 
google meet 

8. SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO ADEQUADA A FORMA E RECURSOS 

 

Avaliação dos processos de ensino de aprendizagem será realizada de forma contínua, observando 

a frequência, participação, leituras dos textos, apresentação dos trabalhos e realização dos 

seminários e produção de um artigo, com os seguintes critérios:  

 

a) Avaliação N1: Seminário I individual – Valor: 100    

b) Avaliação N2: Realização das atividades na sala virtual – Valor: 100  

c) Avaliação N3: Seminário II Individual  – Valor: 100  

 

Formula de avaliação: Soma total dividido por três = total/3 = Nota final. 

 

9. MATERIAL DE APOIO (BIBLIOGRAFIA, MATERIAL DIDÁTICO ETC.) 

 

• Textos básicos dos temas das unidades no formato PDF; 

• Vídeos relacionados aos temas de estudo para reflexões pedagógicas; 

• Acesso site especializados relacionado aos temas de estudo;  

 

 

10. Bibliografia básica  

 

1. GOMES, João Carlos. Linguagens imagéticas da cultura visual. Editora Apris - Curitiba, 
2018 (no prelo). 
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2. PARAÍSO, Marlucy & MEYER, Dagmar Estermann (orgs.). Metodologias de pesquisas 
pós-críticas em educação. 2ª ed. Belo Horizonte: Edições Mazza, 2014. 

 
3. SILVA. Tomaz Tadeu (org.) Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 

Tomaz Tadeu da Silva (org.). Stuart Hall, Kathyn Woodward. 15ª ed. Petrópolis - RJ: 
Vozes, 2014. 
 

4. KELLER, Albert. Teoria Geral do Conhecimento. Tradução: Enio Paulo Giachini – Edições 
Loyola, São Paulo, 2009.  

 
11. Bibliografia complementar  

 

1. GAUTHIER, Jacques. O oco do vento: metodologia da pesquisa sociopoética e estudos 
transculturais. 1° edição – Curitiba: Editora CRV – 2012. 

 
2. HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Editora 

UFMG, 2003. 
 

3. MORIN, Edgar. O conhecimento do conhecimento. Tradução: Juremir Machado Silva - 
2° edição - Editora Sulina - Porto Alegre, 1999. 288p. 
 

4. SILVA, Tomaz Tadeu. Documentos de Identidade. Uma introdução às terias do 
currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 1999.  

 

 

 

 

 
João Carlos Gomes  

 

 

 


