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CONHECENDO O PAS - UNB A PARTIR DAS CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 

Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

 

Componentes curriculares relacionados 

Arte: música, Filosofia, Geografia, História, Sociologia 

 

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 

[CHSA01IF] Investigar fenômenos e processos de natureza histórica, social, econômica, 

filosófica, ambiental, política e cultural, presentes no cotidiano como fontes de dados para a 

análise, interpretação, crítica e proposição científica. 

[CHSA06IF] Propor soluções inovadoras em busca da superação de problemas relacionados 

às singularidades e suas especificidades de ordens histórica, social, econômica, filosófica, 

política e cultural. 

[CHSA08IF] Mobilizar recursos e conhecimentos de natureza sociocultural e ambiental, a partir 

das demandas locais, regionais, nacionais e/ou globais, segundo as especificidades das 

diversidades e coletividades. 

[CHSA11IF] Selecionar estratégias criativas, relacionadas às ações de natureza social, 

econômica, ambiental, política e cultural, de forma articulada às diversidades de projetos de 

vida, com o intuito de construir projetos pessoais e/ou associativos. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Atividades de fixação, atividades de verificação das aprendizagens, aula expositiva e/ou 

dialogada, aulas orientadas, avaliação para as aprendizagens, debates e/ou discussões 

considerando a participação do estudante, dissertação ou resumos, estudo de texto, 

exposições/excursões e visitas, filmes e vídeos, leitura textual de gêneros e temas diversos em 

sala ou na biblioteca, produção de texto, revisão das aprendizagens e teste escrito. 

 

Recursos materiais necessários 

Projetor, caixa de som, internet, obras do PAS, quadro, pincel, matérias jornalísticas, celular. 

 

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural, 

Empreendedorismo 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Para atingir os objetivos propostos é preciso dialogar e apresentar para os estudantes os 

documentos norteadores de participação do PAS UNB; trabalhar obras vinculadas para a 

primeira etapa; propor a resolução de questões e provas anteriores; visitar o campos UNB 

(verificar possibilidade e disponibilidade); simular inscrição e orientar sobre pedido de isenção. 

As orientações, simulações, análise de obras, resoluções de questões podem ser feitas em sala 

de aula mediadas pelo professor.  
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Estratégias de avaliação do estudante 

Diálogos mediados pelo professor, Listas de Questões do PAS, Simulados das etapas 

anteriores do PAS-UNB, autoavaliação. 
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Mateus Paz (Professor de Sociologia, CED 03 de Sobradinho). 

Maritânia da Silva (Professora de Filosofia, CED 03 de Sobradinho). 

Paulo Fonseca (Professor de História, CED 03 de Sobradinho).  
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