
Quadro 1 – Resumo da matriz curricular Bacharelado em Humanidades -  1º Ciclo de formação 

EXIGÊNCIAS CARGA HORÁRIA 

Núcleo obrigatório comum 240 

Obrigatórias do BI 540 

Optativas dos eixos temáticos 
1020 

(distribuídas em diversas combinações 
possíveis de acordo com eixo e área 

escolhidos) 
Optativas das áreas de concentração 

TCC 260 

Atividades complementares 100 

Atividades de extensão 240 

TOTAL 2400 

 

Percurso formativo área de concentração Relações Internacionais 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

LPT I 

S.D.D.H. nos espaços 
lusófonos 

LPT II 

Iniciação ao 
pensamento científico  

Inserção à vida 
Universitária 

Processos coloniais e a 
construção da 
modernidade 

Optativa eixo temático 
(humanidades) 

Teorias das Relações 
Internacionais I 

TCC I 
Antropologia e 

colonização 

Introdução às relações 
internacionais 

Sociologia, desafios e 
perspectivas da 

intervenção social 

Filosofia como teoria 
ou modo de vida 

Educação, sociedade e 
cultura na perspectiva da 
descolonização do saber 

Filosofia Africana 

Metodologia da pesquisa 
Interdisciplinar em 

Humanidades I 

Optativa eixo temático 
(humanidades) 

Optativa eixo temático 
(humanidades) 

Metodologia da pesquisa 
Interdisciplinar em 

Humanidades II 

Optativa eixo temático 
(humanidades) 

Optativa eixo temático 
(humanidades) 

Optativa eixo temático 
(humanidades) 

Optativa eixo temático 
(humanidades) 

Direito Internacional 

Público I 

Economia Política 

Internacional 

Fazer optativa de eixo 
temático ou de outra 
área de concentração 

Fazer optativa de eixo 
temático ou de outra 
área de concentração 

 

Fazer optativa de eixo 
temático ou de outra 
área de concentração 

Fazer optativa de eixo 
temático ou de outra 
área de concentração 

Política externa africana 
contemporânea 

Políticas de Gênero, Raça 
e Relações Internacionais 

Geografia política e 
geopolíticas do Sul Global 

TCC II 

1o semestre 2o semestre 6o semestre 5o semestre 4o semestre 3o semestre 



 

 

 

Percurso formativo área de concentração Ciências Sociais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LPT I 

S.D.D.H. nos espaços 
lusófonos 

LPT II 

Iniciação ao 
pensamento científico  

Inserção à vida 
Universitária 

Processos coloniais e a 
construção da 
modernidade 

Optativa eixo temático 
(humanidades) 

Antropologia I 

TCC I 
Antropologia e 

colonização 

Introdução às relações 
internacionais 

Sociologia, desafios e 
perspectivas da 

intervenção social 

Filosofia como teoria 
ou modo de vida 

Educação, sociedade e 
cultura na perspectiva da 
descolonização do saber 

Filosofia Africana 

Metodologia da pesquisa 
Interdisciplinar em 

Humanidades I 

Optativa eixo temático 
(humanidades) 

Optativa eixo temático 
(humanidades) 

Metodologia da pesquisa 
Interdisciplinar em 

Humanidades II 

Optativa eixo temático 
(humanidades) 

Optativa eixo temático 
(humanidades) 

Optativa eixo temático 
(humanidades) 

Optativa eixo temático 
(humanidades) 

Ciência Política I 

Sociologia I 

África e diásporas 

Epistemologia das 
Ciências Sociais 

 

Pensamento Social 
Brasileiro 

Gênero, raça e 
sexualidades nas Ciênias 

Sociais 

Sociologia II 

Ciência Política II 

Antropologia II 

TCC II 

1o semestre 2o semestre 6o semestre 5o semestre 4o semestre 3o semestre 



 

 

Percurso formativo área de concentração História 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LPT I 

S.D.D.H. nos espaços 
lusófonos 

LPT II 

Iniciação ao 
pensamento científico  

Inserção à vida 
Universitária 

Processos coloniais e a 
construção da 
modernidade 

Optativa eixo temático 
(humanidades) 

Filosofia da  

Ancestralidade Educação 

TCC I 
Antropologia e 

colonização 

Introdução às relações 
internacionais 

Sociologia, desafios e 
perspectivas da 

intervenção social 

Filosofia como teoria 
ou modo de vida 

Educação, sociedade e 
cultura na perspectiva da 
descolonização do saber 

Filosofia Africana 

Metodologia da pesquisa 
Interdisciplinar em 

Humanidades I 

Optativa eixo temático 
(humanidades) 

Optativa eixo temático 
(humanidades) 

Metodologia da pesquisa 
Interdisciplinar em 

Humanidades II 

Optativa eixo temático 
(humanidades) 

Optativa eixo temático 
(humanidades) 

Optativa eixo temático 
(humanidades) 

Optativa eixo temático 
(humanidades) 

Historiografia I 

História da América: 
colonização e resistência 

Fazer optativa de eixo 
temático ou de outra 
área de concentração 

Fazer optativa de eixo 
temático ou de outra 
área de concentração 

 

Fazer optativa de eixo 
temático ou de outra 
área de concentração 

Laboratório de ensino, 
fontes e métodos 

Antiguidade Africana e 
suas conexões 

Historiografia II 

Fundamentos Sócio-
históricos  Psicológicos 

da Educação 

TCC II 

1o semestre 2o semestre 6o semestre 5o semestre 4o semestre 3o semestre 



 

Percurso formativo área de concentração pedagogia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LPT I 

S.D.D.H. nos espaços 
lusófonos 

LPT II 

Iniciação ao 
pensamento científico  

Inserção à vida 
Universitária 

Processos coloniais e a 
construção da 
modernidade 

Optativa eixo temático 
(humanidades) 

Filosofia da  

Ancestralidade Educação 

TCC I 
Antropologia e 

colonização 

Introdução às relações 
internacionais 

Sociologia, desafios e 
perspectivas da 

intervenção social 

Filosofia como teoria 
ou modo de vida 

Educação, sociedade e 
cultura na perspectiva da 
descolonização do saber 

Filosofia Africana 

Metodologia da pesquisa 
Interdisciplinar em 

Humanidades I 

Optativa eixo temático 
(humanidades) 

Optativa eixo temático 
(humanidades) 

Metodologia da pesquisa 
Interdisciplinar em 

Humanidades II 

Optativa eixo temático 
(humanidades) 

Optativa eixo temático 
(humanidades) 

Optativa eixo temático 
(humanidades) 

Optativa eixo temático 
(humanidades) 

Antro/Sociologia Educação 

Países da Integração 

Psicologia Africana na 
Perspectiva da Educação 

Hist. Educação nos Países 
da Integração 

Fund. Filos. Práticos do 
Samba e Capoeira 

Fazer optativa de eixo 
temático ou de outra 
área de concentração 

Proc. Educativos 
Construção Identidades: 

raça/etnia, classe, 
gênero e 

Fundamentos da Gestão 
Educacional nos Países 

da Integração 

Pol., Prát. Curriculares e 
Descolonização dos 

Currículos 

Pol. Educacional e Org. da 
Educação nos Países da 

Integração 

TCC II 

1o semestre 2o semestre 6o semestre 5o semestre 4o semestre 3o semestre 


