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PLANO DE ENSINO 
 

1.   DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina 
Curso: Doutorado em Ciências Humanas do PPGICH 
Disciplina: Abordagens da Complexidade e das Representações Sociais 
Professores: Dr. Sérgio Luís Boeira E-mail: sbsergio762@gmail.com   
Código:  ICH510134-41010037DO  Carga Horária: 60h/a Créditos: 02 Horário normal: 14h-18h Sexta-Feira 

Modalidade:  Tópicos Especiais                                               Ano: 2020/1               24h atividades assíncronas e 36h síncronas: total 60h/a 

2.    EMENTA: 

 

Conceitos básicos de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, complexidade. Sistemas complexos e inteligência da complexidade. 

Teoria, paradigma, método, organização. Teoria das representações sociais. Convergências entre as obras de Edgar Morin e Serge 

Moscovici. 

 

mailto:sbsergio762@gmail.com


 

3. OBJETIVO DA DISCIPLINA: 

Introduzir conceitos e ideias que possibilitem a compreensão das abordagens da complexidade e das representações sociais, com ênfase 

nas convergências entre as contribuições de Edgar Morin e Serge Moscovici, visando reforçar pesquisas inter e transdisciplinares. 

 
4.  TEXTOS E VÍDEOS  

 

Na página da disciplina, no Moodle, estão disponíveis 4 tópicos: 1. Textos didáticos e plano de ensino. 2. Textos básicos. 3. Textos 

complementares. 4. Postagem de atividades curriculares. 

Vídeos e outros materiais serão indicados por link no Espaço Livre, de acordo com o Conteúdo Programático e Cronograma das Aulas. 

 

 

5.  METODOLOGIA DE TRABALHO (ver CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CRONOGRAMA DE AULA,  após bibliografia) 

 

- Aulas expositivo-dialogadas; palestras; 
- Diálogos sobre textos e vídeos;  
- Seminários com apresentação de atividades curriculares (AC); 
- Exercícios diversos, mapas mentais, questionário. 
- Interações síncronas serão realizadas por meio de plataformas como Google Meet, Jitsi Meet, Zoom ou outra.   
- Interações assíncronas serão realizadas pelo Moodle (no fórum Espaço Livre).  
   
  
A metodologia da metacognição, ou aprendizagem reflexiva, estimula o processo do aprender a aprender e aprender novas formas de 

aprendizagem. O ensino, com base nessa metodologia, visa estimular a autonomia reflexiva e a maturidade do estudante. As aulas são 

concebidas como momentos de apreciação, de recepção de novas ideias, mas para fins de reflexão e não de simples adesão. O processo de 

ensino-aprendizagem deverá ser participativo, interativo, dialógico, questionador. Nesse sentido serão disponibilizados alguns conjuntos 



de slides sobre metacognição e inclusive uma tabela de autoavaliação a ser entregue no final da disciplina. A linguagem utilizada nos slides 

é apropriada para estudantes de graduação, mas também pode ser útil para estudantes de pós-graduação.  

 

O plano de ensino pressupõe a apresentação e o questionamento reflexivo de textos, complementado por vídeos. Aulas expositivas e 

dialógicas, círculo de debate, elaboração e apresentação de trabalhos para o questionamento dos colegas, elaboração de papers, mapas 

conceituais, fichamentos, etc. poderão ser utilizados. 

 

Estão previstos 12 encontros de 4 h/a de atividades, sendo 10 após a retomada das aulas em função da Pandemia Covid 19, conforme 

decisão do colegiado do curso em 11 de agosto de 2020.   

 

Para cada encontro recomenda-se que cada estudante traga anotações, resenhas/sínteses ou em forma de mapas conceituais, além de 

perguntas sobre os textos lidos, visando contribuir com o questionamento dos mesmos. A qualidade do processo de participação é o aspecto 

mais relevante na metodologia metacognitiva. Os resultados, como papers, resenhas, fichamentos, etc, deverão refletir essa qualidade.   

 

 
6.  SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 
 
 
A avaliação no processo metacognitivo inclui o preenchimento e postagem de uma ficha de autoavaliação, com seis critérios, que por sua 

vez requerem a leitura de alguns textos curtos a respeito de metaleitura e outros aspectos da metacognição. Além disso, inclui a elaboração 

e apresentação de trabalhos durante as aulas e um trabalho final em forma de “balanço reflexivo” ou “paper” baseado fundamentalmente 

nos textos estudados. Portanto, em princípio não está prevista nenhuma prova, na forma tradicional. Abaixo estão definidos os percentuais 

de cada tipo de atividade curricular (AC). Prazos e outros detalhes serão combinados pelo “Espaço Livre”, fórum criado na página da 

disciplina, no Moodle, que servirá como intranet para todos os assuntos relativos à disciplina.   
 
 
6.1. Atividades Curriculares (AC) 
 
Haverá três tipos de atividades curriculares (AC) 
 
Tipo 1: diversas AC que, além de valerem presença, fazem parte da nota geral de participação na disciplina. O conjunto destas AC valem 
50% da nota. 



 
Tipo 2: AC como “trabalho final”, em formato de “paper” ou “balanço reflexivo” sobre o que foi tratado na disciplina. Vale 40% da nota. 
  
Tipo 3: AC relativa à tabela de autoavaliação. Vale 10% da nota. 
 
As atividades curriculares síncronas (via plataformas como Google Meet e outras), devido à pouca confiabilidade da internet atualmente, 
não terão presenças ou faltas contabilizadas, mas poderão servir para comunicação entre professor e estudantes a fim de complementar 
as 
aulas assíncronas e eventualmente também para apresentação de trabalhos ou palestras de convidados. O link para cada aula síncrona 
será encaminhado a todos por meio do Espaço Livre cerca de 10 minutos antes do horário definido.  
 
Os estudantes que atingirem a média 6,0 estarão aprovados. Aqueles que ficarem com notas entre 3,0 e 5,5 poderão obter direito de 
recuperação por meio de um trabalho extra, caso tenham frequência suficiente e tenham postado a tabela de autoavaliação de acordo com 
os critérios de metacognição.  
 
6.2. Frequência 

A frequência mínima é de 75% das aulas. A aferição das presenças será realizada por meio da participação efetiva no Espaço Livre, no 

Moodle, ao longo de cada semana. A metodologia metacognitiva implica participação (contextualização, questionamento, argumentação, 

aprendizado sobre o processo de aprender, etc). A participação em atividades síncronas (Google Meet ou outra plataforma), em caso de 

falhas na conexão à internet, poderá, eventualmente, ser compensada pela participação em exercícios no Espaço Livre, que será usado 

como intranet para contatos entre professor e estudantes. No entanto, 75% de participação nas aulas síncronas, assim como 75% de 

participação nas aulas assíncronas, são indispensáveis. A carga horária total das atividades síncronas será de 24h/a e a carga horária total 

das atividades assíncronas será de 36h/a, somando 60h/a.  

Link para participação em aula síncrona no Google Meet ou outra plataforma estará disponível no Espaço Livre (Moodle) cerca de 10 

minutos antes do início da atividade.  

   
 

7.   ATENDIMENTOS EXTRACLASSE: 
 

Será realizado pelo professor, mediante agendamento prévio via Espaço Livre do Moodle, webconferência no Facebook ou e-mail: 

sbsergio762@gmail.com. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CRONOGRAMA DE AULAS 

 

(24h atividades assíncronas e 36h síncronas: total 60h/a) 

Semana 
Tipo de 

interação 

Data e horário 

(quando síncrona) 
Descrição do conteúdo Estratégias de ensino 

1 

 

 

Presencial. 

Síncrona 

Horário normal de março 

2020.1: sexta: 14h-18h 

Introdução à proposta de ensino-

aprendizagem. Introdução aos 

conteúdos da disciplina 

Exposição dialogada 

 

2 

 

Presencial. 

Síncrona 

Horário normal de março 

2020.1: sexta: 14h-18h 

Introdução à proposta de ensino-

aprendizagem. Introdução aos 

conteúdos da disciplina. 

Introdução ao pensamento complexo. 

Estudo das representações sociais no 

Brasil. 

Exposição dialogada. Primeiros exercícios. 

Retomada 

das aulas 
    

 

3 

 

Assíncrona 
De quarta (14h) a sexta 

(18h) 

Introdução ao pensamento complexo. 

Psicologia social e representações 

sociais. 

Introdução pelo prof.  

Exercícios. Apresentações de textos por 

estudantes e diálogo entre todos coordenado 

pelo professor. 

4 Assíncrona 
De quarta (14h) a sexta 

(18h) 

Dialogicidade e representações 

sociais. Marková  

Introdução pelo prof. 

Textos disponíveis no Moodle. 



Diálogo pelo Espaço Livre. Exercícios. 

5 Assíncrona 
De quarta (14h) a sexta 

(18h) 

Dialogicidade e representações 

sociais. Marková.  

Textos disponíveis no Moodle. 

Diálogo pelo Espaço Livre. 

6 
Síncrona e 

Assíncrona 

De quarta (14h) a sexta 

(18h) 

Organizações que tratam de 

transdisciplinaridade e complexidade 

Introdução pelo professor, apresentação em 

plataforma virtual (Google Meet). 

Diálogo pelo Espaço Livre. 

Textos disponíveis na página da disciplina 

7 
Síncrona e 

Assíncrona 

 

De quarta (14h) a sexta 

(18h) 

Compreender a complexidade: 

introdução a “O método” (Fortin): dois 

capítulos iniciais.  

Introdução escrita pelo professor 

Textos disponíveis no Moodle. 

Apresentação e diálogo entre professor e 

estudantes pelo Google Meet. 

 

8 
Síncrona e 

Assíncrona 

De quarta (14h) a sexta 

(18h) 

Capítulo 3:  para lá do sistema a 

organização (Fortin) 

Apresentação de power point por estudantes.  

Diálogo pelo Google Meet e Espaço Livre 

coordenado pelo professor. 

9 
Síncrona e 

Assíncrona  

De quarta (14h) a sexta 

(18h) 

Capítulo 4:ser, existência e autonomia 

(Fortin). Representações sociais e 

interpretação: aplicação ao caso de 

filmes de ficção. 

Apresentação de power point por estudantes.  

Diálogo pelo Espaço Livre e Google Meet 

coordenado pelo professor. 

Diálogo sobre os filmes Orfeu Negro e Cidade 

de Deus. 

10 
Síncrona e 

Assíncrona 

De quarta (14h) a sexta 

(18h) 

Artigos publicados no Scielo.br sobre 

os enfoques da complexidade e das 

representações sociais 

Apresentações de trabalho em duplas ou 

individualmente. Diálogo pelo Espaço Livre e 

Google Meet coordenado pelo professor. 

 

11 
Síncrona e 

Assíncrona 

De quarta (14h) a sexta 

(18h) 

Representações sociais e interpretação 

(Arruda). Vídeos sobre TRS e 

abordagens da complexidade. 

Introdução escrita pelo professor 

Vídeos, textos. 

Diálogo pelo Espaço Livre e Google Meet. 



12 
Síncrona e 

Assíncrona 

De quarta (14h) a sexta 

(18h) 

Cap. 5: organização das ideias ou 

noologia. Representações sociais 

aplicada a filme documentário.  

Apresentações de trabalho em duplas ou 

individualmente. Diálogo pelo Espaço Livre e 

Google Meet coordenado pelo professor. 

 

 

 


