DOMÍNIO

I. Memória e
Representação

II. Formas de
Conhecer e suas
Apropriações

III. Sujeitos,
Identidades e
Alteridades

DESC

DESCRIÇÃO

D1(H)

Compreender as representações e manifestações sociais e culturais de diferentes
sociedades sob o princípio da diversidade.

D2(H)

Identificar diferentes formas de registros e memórias de grupos sociais ao longo da
História.

D3(S)

Identificar os mecanismos de deslocamento das relações sociais dos contextos locais e
sua elaboração por meio de distâncias determinadas de espaç e tempo.

D4(F)

Identificar os processos de inclusão e exclusão derivados dos processos de constituição
de memórias e representações.

D5(G)

Compreender as representações, localizações e convenções cartográficas como
estratégias humanas de conhecimento e reconhecimento dos lugares do mundo.

D6(G)

Correlacionar diferentes linguagens (arte gráfica, literatura, cinema, fotografia, iconografia)
como possibilidades de representação do mundo e de suas realidades socioespaciais.

D7(H)

Compreender informações existentes em diferentes fontes históricas.

D8(H)

Reconhecer as diferentes manifestações sociais e culturais como produtos e práticas
materiais e discursivas.

D9(S)

Compreender a relação dos meios de comunicação de massa com a indústria cultural,
com os estilos de vida e com o consumo.

D10(F)

Identificar os conceitos de mito, ciência, tecnologia por meio da comparação entre
diversas formações sociais, na modernidade.

D11(F)

Diferenciar experiência comum, técnica, ciência e saber filosófico.

D12(F)

Compreender as origens históricas da filosofia relacionando-as a processos de reflexão.

D13(G)

Identificar em diferentes fontes os processos e dinâmicas de usos do espaço geográfico.

D14(G)

Compreender as mudanças no espaço geográfico a partir do desenvolvimento técnico
científico informacional.

D15(H)

Compreender a História a partir dos conceitos de sujeito, identidade, alteridade e
diversidade.

D16(S)

Analisar formas diversas de institucionalização de inserção social.

D17(S)

Reconhecer as tensões e motivações políticas, étnicas e raciais no contexto da
modernidade.

D18(G)

Reconhecer os fenômenos demográficos a partir da seleção, comparação e interpretação
de dados.

D19(G)

Compreender os fenômenos migratórios e suas relações com os processos e dinâmicas
sócio espaciais dos lugares.

TOTAL DE DESCRITORES POR DISCIPLINA
(S) SOCIOLOGIA

09

(F) FILOSOFIA

06

(H) HISTÓRIA

14

(G) GEOGRAFIA

21

DOMÍNIO

IV. Relações e formas
de poder

V. Espacialidades,
temporalidades e
suas dinâmicas

VI. Trabalho,
Economia e
Sociedade

DESC

DESCRIÇÃO

D20(H)

Identificar as características das diferentes formas, regimes e sistemas de governo, em
momentos históricos distintos.

D21(H)

Compreender as relações entre Estado e Sociedade.

D22(H)

Reconhecer as diversas instituições sociais produzidas e legitimadas pelas relações de
força e poder.

D23(H)

Reconhecer diferenças entre público e privado nas relações sociais.

D24(H)

Identificar discursos e práticas políticas dos diferentes grupos e movimentos sociais.

D25(H)

Compreender os conflitos políticos, sociais e culturais no domínio das relações de força e
poder.

D26(S)

Compreender a importância da política enquanto prática social.

D27(S)

Identificar as formas de construção social, participação e representação dos indivíduos e
grupos organizados nos sistemas políticos.

D28(F)

Identificar a origem histórico-filosófica do processo de teorização política.

D29(G)

Caracterizar práticas de apropriação dos recursos naturais da sociedade.

D30(G)

Relacionar a ordem mundial contemporânea ao papel exercido pelas potências
hegemônicas.

D31(G)

Reconhecer as diferentes formas de regionalização (Brasil, blocos econômicos) do
espaço geográfico.

D32(H)

Compreender a noção de tempo e suas dimensões.

D33(G)

Identificar as transformações nas paisagens da Terra, em tempos diversos, a partir da
associação das forças naturais e ações humanas.

D34(G)

Reconhecer as mudanças tecnológicas que ressignificam o uso de recursos da natureza
pelas atividades produtivas.

D35(G)

Relacionar a ordem mundial contemporânea ao papel exercido pelas potências
hegemônicas.

D36(H)

Reconhecer a importância do trabalho humano e as formas de organização em diferentes
contextos históricos.

D37(G)

Identificar as novas estruturas espaciais resultantes dos setores produtivos ligados às
tecnologias de ponta.

D38(G)

Reconhecer os movimentos sociais locais como agentes de estruturação de condições
materiais geradores de “qualidade de vida".

D39(G)

Compreender as dinâmicas e os processos constituidores dos espaços rurais e urbanos.

DOMÍNIO

VII. Natureza,
Ambiente e Cultura

VIII. Étca, Cidadania e
Direito

DESC

DESCRIÇÃO

D40(S)

Compreender a relação da cultura com o meio social.

D41(G)

Reconhecer os domínios morfoclimáticos brasileiros.

D42(G)

Relacionar as dinâmicas da natureza (clima, relevo, vegetação, hidrografia) e suas
relações com as transformações humanas do espaço geográfico.

D43(G)

Relacionar as mudanças ambientais globais aos impactos ambientais locais.

D44(G)

Reconhecer as principais bacias hidrográficas brasileiras e seu aproveitamento
econômico.

D45(G)

Reconhecer diferentes formas de intervenção humana no ambiente.

D46(H)

Reconhecer a relação existente entre legislação e cidadania ao longo da História.

D47(S)

Reconhecer a importância dos direitos civis, políticos e sociais na construção da
cidadania.

D48(S)

Compreender a importância dos movimentos sociais como forma de intervenção na
estrutura social.

D49(F)

Reconhecer leis, códigos de conduta, valores e costumes em seus diferentes graus de
formalização.

D50(G)

Compreender o papel do cidadão nas práticas de preservação ambiental.

