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PLANO DE ENSINO  
 

Disciplina:  ANT 8104 Semestre: 2022/1 Turma: 01341 

Nome da disciplina:  Memória Viva I (72h/a) 
Professoras: Evelyn Martina Schuler Zea e Maria Dorothea Post Darella 

Monitores/estagiários: Darci da Silva, Gennis Martins Timóteo, Renata Andriolo Abel 
Horário na grade: Conforme calendário LII 

Horário(s) de atendimento do professor: Após aula 

Local de atendimento:  Sala de aula 

E-mail das professoras:  evelynsz@gmail.com, dadoro@gmail.com   

E-mail do monitor/estagiário: nheeryguarani@gmail.com, gennismtimoteo@gmail.com, renata.abel23@gmail.com 

Website/blog/moodle: Moodle da disciplina 

Ementa: 

 

"Memória Viva" entre os povos indígenas e tradições de conhecimento. Cosmologias, tempo, memória e parentesco. 

Relações e diferenças entre história-escrita e memória-oralidade. Anciões e anciãs nos processos de ensino-

aprendizagem. 

 

Objetivos:  

 

O objetivo geral consiste em articular diálogos entre saberes indígenas e não indígenas, visando a contextualização, 

potencialização e atualização da reflexão entre Memória Viva e conhecimento, língua, canto, dança, rituais, meio 

ambiente, história, direitos (à existência, ao território, à saúde, à educação específica e intercultural), economia, 

organização social nos tempos passado e presente. 
  
Para tal, os objetivos específicos focam na discussão: 
1)   das relações entre tradições de conhecimentos, cosmologias, tempo e memória 
2)  da relevância de anciões e anciãs nos processos de ensino-aprendizagem 
3)  das relações e diferenças entre memória-oralidade e história-escrita. 
 
A disciplina visa introduzir, assim, a discussão acerca das relações entre memória viva, rito, história e território, com 

especial atenção às ex                                                            -Xokleng. 

 
Metodologia: 

 

Aulas expositivo-dialogadas, leitura coletiva de textos escritos e audiovisuais, discussões e exercícios sobre temas 

propostos. 

 

 
Ferramenta de ensino presencial e  remoto: 

 

a) Espera-se dos(as) discentes condutas adequadas ao contexto acadêmico. Atos que sejam contra: a integridade física e 

moral da pessoa; o patrimônio ético, científico, cultural, material e, inclusive o de informática; e o exercício das 

funções pedagógicas, científicas e administrativas, poderão acarretar abertura de processo disciplinar discente, nos 

termos da Resolução no 017/CUn/97, que prevê como penalidades possíveis a advertência, a repreensão, a suspensão e 

a eliminação (desligamento da UFSC).  

 

b) Devem ser observados os direitos de imagem tanto de docentes, quanto de discentes, sendo vedado disponibilizar, 

por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz de colegas e do(a) professor(a), sem autorização 

específica para a finalidade pretendida e/ou para qualquer finalidade estranha à atividade de ensino, sob pena de 

responder administrativa e judicialmente.  

 

c) Todos os materiais disponibilizados no ambiente virtual de ensino- aprendizagem são exclusivamente para fins 

didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob pena de responder administrativa e 
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judicialmente.  

 

d) Somente poderão ser gravadas pelos discentes as atividades síncronas propostas mediante concordância prévia dos 

docentes e colegas, sob pena de responder administrativa e judicialmente.  

 

e) A gravação das aulas síncronas pelo(a) docente deve ser informada aos discentes, devendo ser respeitada a sua 

liberdade quanto à exposição da imagem e da voz. 

 

f) A liberdade de escolha de exposição da imagem e da voz não isenta o(a) discente de realizar as atividades avaliativas 

originalmente propostas ou alternativas, devidamente especificadas no plano de ensino.  

 

g) Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licenças de uso e distribuição específicas, a depender de 

cada situação, sendo vedada a distribuição do material cuja licença não o permita, ou sem a autorização prévia dos(as) 

professores(as) para o material de sua autoria." 

 

 

Conteúdo programático com cronograma e atividades: 

 

1ª Etapa (nas datas conforme calendário LII) 
- Introdução à disciplina 
- 1ª etapa com foco nas relações entre tradições de conhecimentos, cosmologias, tempo e memória 
- Atividades: leitura coletiva de textos escritos e audiovisuais, discussões temáticas sobre diferentes tradições de 

conhecimentos, a relação das cosmologias com modos de conhecer, origem/origens do conhecimento, modos de 

transmissão; exercícios (individuais ou em grupo) sobre temas propostos. 
  
2ª Etapa (nas datas conforme calendário LII) 
- Revisão da etapa anterior  
- 2ª etapa com foco na relevância dos anciões e anciãs nos processos de ensino-aprendizagem 
- Atividades: leitura coletiva de textos escritos e audiovisuais, discussões temáticas sobre modos de ensinar e aprender 

junto aos mais velhos e como a memória viva é atualizada para lidar com questões atuais; exercícios (individuais ou 

em grupo) sobre exemplos de anciões e anciãs nos processos de ensino-aprendizagem. 
  
3ª Etapa (nas datas conforme calendário LII) 
- Revisão da etapa anterior 
- 3ª etapa com foco nas relações e diferenças entre memória-oralidade e história-escrita 
- Atividades discentes: leitura coletiva de textos escritos e audiovisuais, discussões temáticas sobre diferenças 

geracionais na relação entre memória,               t        t        t    m    t  té       “          ”   b       

memória, comparar com outras estratégias de manter saberes orais ainda que não escritos; exercícios (individuais ou 

em grupo) sobre relações entre memória, palavra e corpo. 
 

Avaliação: 

A avaliação será realizada de forma processual considerando  

- a expressão oral e escrita no transcorrer das aulas no que se refere às discussões a partir de textos, vídeos e exercícios 

sobre os temas propostos (80% da nota final); 

- os trabalhos do Tempo-Comunidade apresentados para os professores de todas disciplinas em horário da disciplina 

Projetos de Ensino, Pesquisa e Ação I (20% da nota final). 

 
Recuperação: 

SOBRE A RECUPERAÇÃO 
a. Deverá realizar uma prova de recuperação o(a) aluno(a) que obtiver frequência suficiente e média final entre 2,0 e 

6,0; 

b. A nota final da disciplina será definida pela média simples entre a média final e a nota obtida na prova de 

recuperação. 
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Observações: 

SOBRE PLÁGIO 

 

Plagiar é apresentar ideias, expressões ou trabalhos de outros como se fossem os seus, de forma intencional ou não. 

Serão caracterizados como plágio a compra ou apresentação de trabalhos elaborados por terceiros e a reprodução ou 

paráfrase de material, publicado ou não, de outras pessoas, como se fosse de sua própria autoria, e sem a devida citação 

da fonte original. Os casos relacionados à compra, reprodução, citação, apresentação etc de trabalhos, ideias ou 

expressões serão encaminhados pelo professor da disciplina ao Colegiado do Curso e rigorosamente examinados.  

Todas as avaliações escritas entregues, exceto provas dissertativas em sala de aula, devem ser entregues digitalmente 

em word ou PDF e serão submetidas aos softwares anti-plágio. Tendo sido constatado plágio o/a aluno/a 

automaticamente terá sua nota zerada. 
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