UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO
CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS - BACHARELADO
ESTRUTURA CURRICULAR

A estrutura curricular do Curso de Ciências Sociais, seguindo as Diretrizes
Curriculares contidas na resolução CNE/CES (n. 17 de 13 de março de 2002) e as
Diretrizes Político-Pedagógicas da UFSM (resolução 17/2000), divide os conteúdos
curriculares em:
1) formação específica (disciplinas obrigatórias);
2) formação complementar (disciplinas obrigatórias);
3) formação livre (DCG’s e ACG’s).
Conforme o quadro abaixo, as 2.640 horas atividades do currículo estão assim
divididas:
Currículo
Disciplinas
Horas/ativid.
Horas/ativid.
(TOTAL)

Formação
Específica
Disciplinas TCC
20
2
1200
120
1.320

Formação
Complementar
8
480

Formação Livre
DCG’S
9
540

480

ACG’S
-300
840

TOTAL
39
2.640
2.640

(*) cada unidade (disciplina) representa 60 horas/atividades.

Na formação específica estão presentes as disciplinas teórico-metodológicas
que formam a espinha dorsal do bacharelado em Ciências Sociais da UFSM. Essas
disciplinas formam a base curricular com: uma disciplina introdutória (60 h/a);
quinze disciplinas de teoria em Sociologia, Antropologia e Ciência Política (300
h/a em cada uma das três áreas, com um total de 900 h/a); quatro disciplinas
metodológicas (240 h/a); e duas disciplinas destinadas à orientação dos Trabalhos
de Conclusão de Curso (120 h/a), onde os alunos integram-se às atividades de
pesquisa e extensão dos núcleos e grupos de pesquisa e são orientados continuamente
pelos professores do Departamento de Ciências Sociais.
A formação complementar do curso reúne oito disciplinas, sendo essas de:
Temas Fundamentais de Filosofia, Organização do trabalho acadêmico em Ciências
Sociais, História Econômica, política e social geral, História econômica, política
e social do Brasil, Introdução à Economia Política, Geografia humana e econômica
“A”, Estatística aplicada às Ciências Sociais A e Estatística aplicada às Ciências
Sociais B (480 h/a). Estas satisfazem, ao mesmo tempo, às exigências curriculares
mínimas do curso e subsidiam a formação dos cientistas sociais.
A formação livre diz respeito a cursar as DCG’s (Disciplinas Complementares
de Graduação, com total de 540 h/a) e realizar as ACG’s (Atividades Complementares
de Graduação, com total de 300 h/a). Estas atividades formam a parte flexível do
curso.
As DCG’s compõem um quadro variável de disciplinas ofertadas pelo Curso de
Ciências Sociais/ Departamento de Ciências Sociais (no mínimo 360 horas deverão ser
cursadas pelos alunos em disciplinas oferecidas pelo Curso de Ciências Sociais, ou
seja, o equivalente a 6 DCG’s). As DCG’s são criadas e formadas pela integração dos
grupos e atividades de pesquisa e extensão dos docentes com as necessidades
acadêmicas do Curso e do corpo discente. Também constitui a relação de DCG’s uma
lista de disciplinas de outros Departamentos da UFSM, aprovada pelo Colegiado do
Curso de Ciências Sociais, permitindo a adequação do currículo às necessidades e
expectativas profissionais dos alunos (nesta situação os alunos do Curso de
Ciências Sociais – Bacharelado, poderão cursar até 180 horas de DCG’s em outros
cursos). Já as ACG’s incorporam ao currículo dos alunos estágios, experiências
profissionais,
iniciação
científica,
participação
em
eventos,
intercâmbios
acadêmicos, etc. Em conjunto, essas atividades permitem ao Curso uma rápida
adequação às transformações sociais, às redefinições das atividades de pesquisa e
extensão dos docentes e a própria dinâmica dos recursos humanos da instituição, à

pluralidade
discente.
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As atividades que compõem a estrutura curricular do Bacharelado em Ciências
Sociais estão articuladas para que, verticalmente, haja uma seqüência de formação
acadêmica que acompanhe o desenvolvimento da maturidade intelectual dos alunos, e,
horizontalmente, as disciplinas estejam articuladas em cada semestre.
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