Nome:_______________________________________________________________
Telefone:_____________________________________________________________
E-mail:_______________________________________________________________
Número de matrícula:___________________________________________________

O CURSO E A REALIDADE SOCIAL
O mundo contemporâneo demanda profissionais atentos à realidade
social

e

capacitados

para

promoverem

as

transformações

necessárias à elevação das condições de vida e ao desenvolvimento
dos seres humanos. Imbuído dessa missão tem-se a criação do
Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Humanas - Políticas
Públicas (BCH-POP), que reunindo diferentes sub-areas ampliam a
compreensão dos contextos econômicos, políticos e sociais e
qualificam as práticas sociais dos indivíduos e das comunidades.

NOSSO OBJETIVO
O Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Humanas - Políticas
Públicas (BCH-POP), objetiva garantir formação generalista e
interdisciplinar capacitando pessoas para atuarem no campo das
políticas públicas.

TEMPO DE DURAÇÃO
Em, no mínimo, 3 ANOS (ou, 6 semestres) o aluno pode obter o
título de Bacharel em Ciências Humanas.

PÚBLICO-ALVO
 Profissionais do serviço público que atuem com políticas
públicas, membros de ONGs, associações e outros
profissionais que tenham como objetivo trabalhar com, e
em políticas públicas.

 Todos que queiram cursar o ensino superior e que ainda
não tenham realizado uma escolha profissional, mas
tenham o desejo de se aproximar dos saberes das
ciências humanas. O curso poderá despertar o interesse
de aprofundamento posterior em uma das grandes áreas
do processo formativo.
 Pessoas que desejam cursar o ensino superior buscando
ampliar a capacidade de reflexão sobre a realidade social
e sua complexidade, tendo por referenciais os diferentes
saberes

das

antropologia,

ciências

humanas:

psicologia,

ciências

sociologia,

sociais,

economia,

administração, etc.
 Os que desejam fazer trajetória acadêmica em um curso
interdisciplinar, de 3 anos, com continuidade formativa em
mestrados acadêmicos e ou profissionalizantes.

PERFIL PROFISSIONAL
Um profissional com uma formação generalista, interdisciplinar,
humanística e crítica, preparado para contribuir para a transformação
da sociedade em que irá atuar e capacitado para desenvolver ações
no campo das políticas públicas. Podem atuar com planejamento,
execução, avaliação, acompanhamento, assessoramento e
fiscalização de políticas e serviços públicos. Nesse sentido, podem
atuar como assessores, coordenadores, diretores, consultores, entre
outros cargos relacionados às políticas públicas.

ONDE ATUA O PROFISSIONAL
 Em diferentes e diversas atividades do setor público
federal, estadual e municipal que tenham como finalidade
o

planejamento,

execução,

coordenação,

acompanhamento e avaliação de políticas públicas educação, assistência social, saúde, gestão pública,
cultura, etc.

 Em instituições da sociedade civil organizada que atuam
no campo das políticas públicas, como partidos políticos,
movimentos sociais, organizações sociais, fundações,
etc.

 Em empresas privadas executoras de serviços públicos,
em especial os relativos à saúde, à educação, à
previdência, à moradia e ao saneamento.

 Em instituição públicas e privadas que realizem
atividades de planejamento e avaliação de políticas
públicas.

OPORTUNIDADES PROFISSIONAIS

Mestrado
Acadêmico

Mestrado
Profissional
Doutorado
Bacharelado em
Ciências Humanas
- Políticas
Públicas
(BCH-POP)

Outros Cursos:
Bacharelado ou
Licenciatura

Mercado de Trabalho

O MERCADO DE TRABALHO
A produção de bens e serviços vem exigindo, cada dia mais,
profissionais com uma formação generalista e flexível, capazes de se
adaptarem rapidamente às mudanças tecnológicas e processuais.
Com isso, a demanda por profissionais com o perfil formativo
oferecido pelo Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Humanas é
crescente. Além disso, o setor de serviços tem a cada ano ampliado
sua participação no número de empregos gerados, e demandando
profissionais que compreendam os seres humanos e suas práticas
cotidianas. A parte, a elevação do nível cultural e educacional da
população brasileira tem exigido políticas públicas mais qualificadas
e com isso uma demanda por profissionais mais capacitados e
comprometidos com o trato da coisa pública.

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
EIXO DE BASE – É composto por disciplinas chamadas
fundamentos, de natureza obrigatória, que têm por objetivo
apresentar ao aluno as grandes áreas das ciências humanas, para
que ele possa prosseguir na sua formação nos demais eixos. Essa
formação obrigatória é oferecida no primeiro semestre de ingresso.

EIXO DE LINGUAGEM – É composto por disciplinas que colocam o
aluno em contato com saberes e práticas que favoreçam a
apropriação das linguagens como forma e meio de expressão dos
saberes. Esse eixo compreende três disciplinas, sendo uma
obrigatória (Oficina de Texto Acadêmico) no segundo período e duas
de livre escolha no terceiro e quinto períodos.

EIXO INTERDISCIPLINAR – Compreende unidades curriculares
interdisciplinares e temáticas e tem por objetivo apresentar aos
alunos grandes temas e problemas interdisciplinares que perpassam
a discussão das políticas públicas. Por exemplo: direitos humanos,
orçamento público, cultura, territorialidade, relações de gênero e
étnico-raciais, etc.

EIXO TEMÁTICO – Essa estrutura é formada por disciplinas
chamadas de tópicos em políticas públicas, proposta para o aluno se
aproximar daquilo que permeia uma política pública através de
temas como: saúde, educação, cultura, etc. Esse eixo visa dialogar
efetivamente com políticas públicas setoriais dando ao aluno uma
visão geral sobre sua importância, sentido e necessidade.

FLUXOGRAMA CURRICULAR
Carga horária
Teória/Prática* Créditos

Unidades Curriculares*

Semestre

1º

Fundamentos em
Filosofia

Fundamentos em
Psicologia

Fundamentos em
Economia

Fundamentos em
Ciências Sociais

Fundamentos em
300h/0h – 20 c
Políticas Públicas

2º

Interdisciplinar Livre Escolha

Interdisciplinar Livre Escolha

Interdisciplinar Livre Escolha

Oficina de Texto

Temático - Opção
300h/30h – 22 c
limitada

3º

Interdisciplinar Livre Escolha

Interdisciplinar Livre Escolha

Interdisciplinar Livre Escolha

Linguagem - Livre
escolha

Temático - Opção
300h/30h – 22 c
limitada

4º

Interdisciplinar Livre Escolha

Interdisciplinar Livre Escolha

Interdisciplinar Livre Escolha

Projeto de
Pesquisa

Temático - Opção
300h/30h – 22 c
limitada

5º

Interdisciplinar Livre Escolha

Interdisciplinar Livre Escolha

Linguagem - Livre
escolha

Temático - Opção
limitada

6º

Interdisciplinar Livre Escolha

Interdisciplinar Livre Escolha

Interdisciplinar Livre Escolha

Interdisciplinar Livre Escolha

Temático - Opção
limitada
300h/60h – 24 c
Pesquisa
Orientada I
Temático - Opção
limitada
300h/30h – 22 c
Pesquisa
Orientada II

* a ordem dos dias e das UCs é para exemplificar, não se constituindo, portanto, obrigatoriedade em fixá-las nos dias apresentados neste fluxograma

Eixo Base (UCs Obrigatórias);
Eixo Interdisciplinar (UCs Livre Escolha);
Eixo de Linguagens (Obrigatória e Livre Escolha)
Eixo Temático (UCs Opção Limitada)

TRAJETÓRIA FORMATIVA

A CONSTRUÇÃO DO
HUMANO, DA REALIDADE
SOCIAL E O SUJEITO
HISTÓRICO

LINGUAGEM – ampliação da leitura de
mundo e da reflexão sobre o próprio
processo do pensar – dimensão
comunicacional e dialética
AMPLIANDO OLHARES
SOBRE A ESFERA PÚBLICA

INTERVINDO E
TRANSFORMANDO A
PARTIR DAS POLÍTICAS
PÚBLICAS

CORPO DOCENTE
Prof.ª Dra. Adna Cândido de Paula
Contato: adna.paula@ufvjm.edu.br e Gabinete: 78
Prof.ª Dra. Adriana Gomes Paiva
Contato: gpadriana@gmail.com e Gabinete: 12
Prof.ª Dra. Aline Fae Stocco
Contato: aline.stocco@ufvjm.edu.br e Gabinete: 45
Prof. Dr. André Luis Lopes Borges de Mattos
Contato: aborges@ufvjm.edu.br e Gabinete: 94
Prof. Dr. Atanásio Mykonios
Contato: amykonios@gmail.com e Gabinete: 45
Prof. Dr. Davidson Afonso Ramos
Contato: davidsonafonso.ramos@gmail.com e Gabinete: 86
Prof.ª Dra. Josélia Lima Barroso de Queiroz
Contato: joseliaabqlima@gmail.com e Gabinete: 13
Prof.ª Dra. Lilian Simone Godoy Fonseca
Contato: godoylilian2@gmail.com e Gabinete: 23
Prof.ª Dra. Teresa Cristina de Souza Cardoso Vale
Contato: tcvale@gmail.com e Gabinete: 86
Prof. Dr. Wellington Brilhante de Albuquerque Filho
Contato: wellington.brilhante@ufvjm.edu.br e Gabinete: 74
Prof. Dr. Yuri Elias Gaspar
Contato: yurieliasgaspar@gmail.com e Gabinete: 50

CONHECENDO A UFVJM
A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri foi
criada em 8 de setembro de 2005 com a publicação a Lei 11.173 no
Diário Oficial da União, mas sua história começou a ser construída
ainda em 1953, quando Juscelino Kubitschek de Oliveira, visando ao
desenvolvimento da região, fundou a Faculdade de Odontologia de
Diamantina.
A implantação da universidade representou a interiorização do
ensino público superior no estado de Minas Gerais, criando as
condições para a realização do sonho da maioria das famílias da
região e dos jovens aqui inseridos de prosseguir sua formação
acadêmica.
A universidade cumpre ainda um importante papel no
desenvolvimento econômico e sociocultural da região, através da
geração de emprego e renda e das possibilidades de redução das
desigualdades sociais existentes no país.

A completar 13 anos de sua existência, a
universidade colhe os frutos:
 Mais de 80 cursos;
 Mais de 10.000 estudantes dos cursos de
graduação presenciais e a distância;
 1.500 matriculados nos cursos de pósgraduação;
 Mais
de
1300
servidores
técnicos
administrativos
e
professores
estão
distribuídos e atuando em cinco campi;
CIDADES COM CAMPUS DA UFVJM:
Diamantina, Teófilo Otoni, Unaí e Janaúba.

VOCÊ PRECISA SABER QUE:
PROGRAD é a Pró-reitoria de graduação
A Prograd desenvolve um conjunto de atividades administrativas e
pedagógicas, direcionadas aos Cursos de Graduação, sendo
responsável por assuntos como: seleção de ingressantes, matrícula,
programas de bolsas, trancamento de matrícula, colação de grau,
desligamentos, enquadramento em regime especial, emissão de
documentos acadêmicos, calendário acadêmico, acompanhamento
de egressos, são gerenciados pela Prograd.

Horário de Atendimento da Prograd:
Campus JK – Diamantina/MG: de 2ª a 6ª feira, de 09h as
12h e das 14h as 17h. Contato: (38) 3532-6852
http://www.ufvjm.edu.br/prograd/

PROACE é a Pró-reitoria de Assuntos
Comunitários e Estudantis
A Proace tem como missão promover o bem-estar, a qualidade de
vida e o desenvolvimento da comunidade acadêmica, por meio da
proposição, planejamento e execução de ações de assistência
estudantil e promoção/inclusão social, como por exemplo: acesso a
moradia estudantil, bolsa integração, bolsa manutenção, atenção
psicológica, entre outros.
Contato: (38) 3532-6870
www.ufvjm.edu.br/proace

E-campus é o sistema de gestão acadêmica
que irá te acompanhar durante todo o
curso.
Nele você fará matrícula nas disciplinas em cada semestre,
acompanhará seu desempenho acadêmico a partir das notas, terá
acesso aos serviços da assistência estudantil, receberá informações
da coordenação e das Pró-reitorias, entre outras coisas.
Acesse: https://ecampus.ufvjm.edu.br/

A FACULDADE INTERDISCIPLINAR
EM HUMANIDADES
Também chamada simplesmente de FIH – Faculdade Interdisciplinar
em Humanidades, é a unidade acadêmica à qual pertence o
Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Humanas. Possui, no total,
7 cursos de graduação e 2 cursos de pós-graduação.
Direção: Prof. Dr. Heron Laiber Bonadiman e Profa. Dra. Simone
de Paula dos Santos
Secretária: Marcela Matos Alcântara
Contatos: 3532- 8896 - 3532-1219
e-mail: secretariafih@ufvjm.edu.br e
secretariafih@gmail.com

COORDENAÇÃO E SECRETARIA
BCH
A coordenação e a secretaria do curso estão sempre à disposição
dos alunos.
Coordenação: Prof.ª Dra. Josélia Barroso Queiroz e Prof.ª Dra.
Aline Fae Stocco
Secretários: Andreia Eunice Teixeira Alecrim e Marcos Roberto
Rocha
Contatos: 3532-1219
e-mail: secretaria.bhu@ufvjm.edu.br ou
secretariabhu@gmail.com

CONHEÇA E PARTICIPE DO
CENTRO ACADÊMICO DO BHU/BCH
Contato: cabhuufvjm@gmail.com

FIQUE LIGADO
 Mantenha seus dados pessoais sempre
atualizados;
 Leia todos os e-mails encaminhados
pela secretaria do curso;
 Acompanhe o calendário acadêmico e
não perca os prazos;
VOCÊ PRECISA CONHECER
Calendário acadêmico
Acesse: http://www.ufvjm.edu.br/prograd/2016-01-05-17-53-22.html
Regulamento dos cursos de graduação – Resolução nº
11/2019 do CONSEPE
Acesse: http://www.ufvjm.edu.br/formularios/cat_view/430-/479/487-/579-.html?lang=pt_BR.utf8%2C+pt_BR.UT&start=20
Manual do estudante de graduação
Acesse: http://www.ufvjm.edu.br/cursos/2017-03-24-18-1223/doc_view/154-.html
Enquadramento em Regime Especial – Resolução
nº39/2018 do CONSEPE
Acesse: http://www.ufvjm.edu.br/prograd/enquadramento-emregime-especial.html
Projeto Político Pedagógico do Curso
Acesse: http://www.ufvjm.edu.br/prograd/projetos-pedagogicos.html

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

ANOTAÇÕES

