
 

 

Missão do Curso 

Promover a graduação em bacharelado ou em licenciatura plena no sentido de habilitar 
o estudante para o ensino e a pesquisa, assim como direcioná-lo para o mercado de 
trabalho e/ou para cursos de pós-graduação. 

Objetivos 

• Instrumentalizar o estudante com subsídios teóricos que o tornem capaz de 
pensar e planejar estratégias de ação.  

• Desenvolver aptidão para atividades de planejamento, assessoria ou consultoria 
em qualquer esfera institucional.  

• Incentivar a formação de pesquisadores nas áreas da Antropologia, da Ciência 
Política e da Sociologia como requisito satisfatório à admissão em Programas de 
Pós-Graduação e, adiante, no Ensino Superior.  

• Propiciar a formação de professores com licenciatura plena para o o exercício do 
magistério de disciplinas específicas do ensino médio e do ensino fundamental.  

Perfil do Profissional 

O cientista social é um antropólogo, um cientista político ou um sociólogo que, 
absorvendo a formação intelectual de um profissional que tem como propósito "ler" as 
diversas formas de vivência social, procura perceber os aspectos que não estão 
facilmente visíveis em dado fenômeno social. Tem, portanto, como meta, construir a 
rede de variáveis que constitui a lógica do objeto investigado. Isso significa 
desenvolver a capacitação básica para a análise e sistematização técnico-teórica de 
realidades específicas, de fenômenos peculiares, de situações e circunstâncias novas e 
desafiantes que recortam o social. O cientista social é requisitado, não só para pensar 
e planejar estratégias de ação, mas também para refletir e contribuir, criticamente, em 
diversas ordens institucionais, governamentais e não-governamentais, empresariais, 
sindicais, educacionais ou políticas, públicas ou privadas, rurais ou urbanas, etc. O 
espaço de atuação é, portanto, múltiplo e estimulante, tendo o bacharel em Ciências 
Sociais aptidão para atividades de planejamento, assessoria ou consultoria em 
qualquer esfera institucional, além de uma inequívoca vocação para a pesquisa. O 
licenciado em Ciências Sociais, comprometido com a dimensão pedagógica do saber 
profissional, além de, formalmente, poder se candidatar às atividades mencionadas, 
está legalmente apto para o exercício do magistério de disciplinas específicas do ensino 
fundamental e do ensino médio em escolas da rede pública ou privada. 
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Histórico do Curso 

Total de Vagas por Entrada: 45. 

Total de Alunos do Curso: 343. 

Data de Criação do Curso: 20/02/68. 

Data e Processo de Reconhecimento: Lei nº 3866 de 25/01/61. 
DOU de 26/01/61 - pag. 649. 

Turno de Funcionamento 

Diurno. 

Entre em Contato Conosco 

Coordenador: Prof. Carlos S. Versiani dos Anjos Jr. 
Vice-Coordenador: Prof. Francisco Josênio Camelo Parente 
                               Profª Linda Maria de Pontes Gondim 
                               Profª Joana D'Arc Mesquita Borges 

Chefe do Depto.: Prof. Odílio Alves Aguiar 
Vice-Chefe: Prof. André Haguette 

Localização: Área 03 do Campus do Benfica. Av. da Universidade, 2995 - 2º pav. - 
Benfica 

 


