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PLANO DE ENSINO  
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes e qual 
carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não será estimada 
por sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das atividades propostas. 

 

UNIDADE CURRICULAR:   
Antropologia Urbana – 2913 CSO 

 

Carga Horária Total da UC:  

• Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 8 horas 

• Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 52 horas 

Professor(a) Responsável:  

Alexandre Barbosa Pereira 

Contato: abpereira@unifesp.br 

Ano Letivo:  2020 Semestre: 1º 

OBJETIVOS 

GERAIS: O curso tem como principal objetivo abordar estudos de diferentes lugares, práticas e 

representações culturais nos contextos urbanos. Haverá especial enfoque nos processos de produção do 

espaço e de formação das periferias, entendidas, simultaneamente, como categoria territorial, marcador 

social e conceito em disputa.  

ESPECÍFICOS: 

• Discussão dos principais referenciais antropológicos sobre as cidades e os citadinos; 
• Investigar concepções de cidade a partir das grandes estratégias de ordenação, 

segregação e controle elaboradas pelo poder urbano;  
• Investigar concepções de produções táticas do urbano, elaboradas fundamentalmente pelos 

subalternos e partir de suas periferias; 
• Debater projetos alternativos propostos por atores sociais situados à margem, sem-teto, músicos, 

pixadores, ativistas e movimentos sociais, entre outros, que transformam a cidade em palco de 
intervenções. 

• Apresentar uma abordagem etnográfica do urbano 

EMENTA 

O Campo de pesquisa da Antropologia Urbana; Principais tradições teóricas da Antropologia Urbana; 
Antropologia Urbana no Brasil; Etnografia e espaço urbano; Atores sociais e poder urbano.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

● Antropologia Urbana: o campo disciplinar 
● Teorias Antropológicas e Antropologia Urbana 
● Antropologia Urbana no Brasil 
● Abordagens etnográficas da cidade 
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● Políticas do urbano 
● Centralidades e Periferias 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

• Atividades Síncronas: Encontros online na plataforma google meet às quartas-feiras das 14h às 16h 
e das 19h às 21h. Proposta de discussão do tema de aula da semana, resolução de dúvidas, debates 
e apresentações de projetos de pesquisa.  

 
 

• Atividades Assíncronas: Leitura de textos disponibilizados no moodle com a seguinte proposta de 
atividades: 1)  apresentação de questões orientadores da leitura do texto em vídeo aula gravada no 
youtube e disponibilizada no moodle; 2) estudantes leem e entregam questões sobre o texto; 3) 
Fórum de discussão no moodle. 

 

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
 
As atividades serão avaliadas a partir da entrega das questões sobre os textos lidos e da elaboração de um 
esboço de proposta de projeto de pesquisa no campo da antropologia urbana.  
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DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

     

     

     

 

De 03 de agosto a 19 de outubro de 2020 

Semanas Atividades e carga horária  Horas 
/semana 

03 a 08/08 - Compartilhamento de atividades pelo Moodle e orientações 
para leitura do texto: 30 min 

- Encontro síncrono pelo Google Meet, 05/08: 2h 
- Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
- Tempo destinado à realização das atividades: 1h 

5h 
 

10 a 15/08 - Compartilhamento de atividades pelo Moodle e orientações 
para leitura do texto: 30 min 

- Encontro síncrono pelo Google Meet, 12/08: 2h 
- Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
- Tempo destinado à realização das atividades: 1h 

5h 

17 a 22/08 - Compartilhamento de atividades pelo Moodle e orientações 
para leitura do texto: 30 min 

- Encontro síncrono pelo Google Meet, 19/08: 2h 
- Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
- Tempo destinado à realização das atividades: 1h 

5h 

24 a 29/08 - Compartilhamento de atividades pelo Moodle e orientações 
para leitura do texto: 30 min 

- Orientações sobre o retorno das atividades remotas: 30min 
- Encontro síncrono pelo Google Meet, 26/08: 2h 
- Tempo destinado à leitura dos textos: 1h 

5h 
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- Tempo destinado à realização das atividades: 1h 

31/08 a 05/09 - Compartilhamento de atividades pelo Moodle e orientações 
para leitura do texto: 30 min 

- Encontro síncrono pelo Google Meet, 02/09: 2h 
- Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
- Tempo destinado à realização das atividades: 1h 

5h 

07 a 12/09 - Compartilhamento de atividades pelo Moodle e orientações 
para leitura do texto: 30 min 

- Encontro síncrono pelo Google Meet, 09/09: 2h 
- Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
- Tempo destinado à realização das atividades: 1h 

5h 

14 a 19/09 - Compartilhamento de atividades pelo Moodle e orientações 
para leitura do texto: 30 min 

- Encontro síncrono pelo Google Meet, 16/09: 2h 
- Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
- Tempo destinado à realização das atividades: 1h 

5h 

21 a 26/09 - Compartilhamento de atividades pelo Moodle e orientações 
para leitura do texto: 30 min 

- Encontro síncrono pelo Google Meet, 23/09: 2h 
- Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
- Tempo destinado à realização das atividades: 1h 

5h 

28/09 a 03/10 - Compartilhamento de atividades pelo Moodle e orientações 
para leitura do texto: 30 min 

- Encontro síncrono pelo Google Meet, 30/09: 1h 
- Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
- Tempo destinado à realização das atividades: 1h 

4h 

05/10 a 10/10 - Compartilhamento de atividades pelo Moodle e orientações 
para leitura do texto: 30 min 

- Encontro síncrono pelo Google Meet, 07/10: 2h 
- Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 

4h 

10/10 a 17/10 - Compartilhamento de atividades pelo Moodle e orientações 
para leitura do texto: 30 min 

- Encontro síncrono pelo Google Meet, 14/10: 2h 
- Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 

4h 

Total de horas em ADE 52 h 

19/10/2020 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 

 
 


