
ITINERÁRIOS FORMATIVOS
CATÁLOGO DE OFERTA DE  ELETIVAS E TRILHAS DE APRENDIZAGEM

- 2022-

Urbanização, Memória e Direito à Cidade

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

A Eletiva Orientada é um Projeto Interventivo?
Não, a Eletiva Orientada não é um Projeto Interventivo.

Componentes curriculares relacionados
Filosofia, Geografia, História, Sociologia

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular
[CHSA04IF] Reconhecer a diversidade de formas e recursos criativos na multiplicidade de
discursos e práticas constituintes da realidade social.
[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.
[CHSA10IF] Avaliar oportunidades, saberes, técnicas e recursos de processos produtivos
nas perspectivas de análise e de reflexão sobre as culturas do empreendedorismo, da
autogestão e do trabalho associado, em âmbito local, regional, nacional e/ou global.

Estratégia de aprendizagem
Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, atividades de fixação, aula de campo
sobre conteúdos interdisciplinares, Aula expositiva e/ou dialogada, Debates e/ou discussões
considerando a participação do estudante, Diário de campo, Elaboração de fichamento,
Ensino com pesquisa, Entrevistas, estudo de caso, filmes e vídeos, oficinas sobre o
conteúdo abordado na aula, palestra e/ou mesa redonda e/ou entrevista e portfólio

Recursos materiais necessários
Datashow, computador com software de edição de vídeo.

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular
Investigação Científica, Mediação e Intervenção Sociocultural

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada
Precisaria de mais tempo para responder a esta complexa questão.

Estratégias de avaliação do estudante
O estudante será avaliado globalmente a partir da avaliação do seu portfólio pelo professor e
pelos demais alunos. Além disso, o estudante deverá realizar uma autoavaliação acerca do
seu desempenho nessas atividades.
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