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1. Identificação
1.1. Unidade Acadêmica: Pró-reitoria de graduação
1.2. Curso(s):
1.3. Nome da Disciplina: Relações étnico-raciais e africanidades

Código: PRG0002

1.4. Professor(a):
1.5. Caráter da Disciplina: ( ) Obrigatória ( X ) Optativa
1.6. Regime de Oferta da Disciplina: ( X ) Semestral ( ) Anual
1.7. Carga Horária (CH) Total: 64h
CH Teórica: 64h

( ) Modular
CH Prática:

2. Justificativa
A educação das Relações étnico-raciais e africanidades visa divulgar e produzir conhecimentos, bem
como atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial,
tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos
direitos legais e valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira.
Portanto, cabe aos sistemas de ensino e suas instituições a efetivação da Educação das Relações
étnico-raciais e africanidades em todos os cursos de graduação, pois trata-se de uma necessidade
orientada pela ProGrad UFC e pelo MEC.
3. Ementa
Negritude e pertencimento étnico. Conceitos de africanidades e afrodescendência. Cosmovisão
africana: valores civilizatórios africanos presentes na cultura brasileira. Ancestralidade e
ensinamentos das religiosidades tradicionais africanas nas diversas dimensões do conhecimento no
Brasil. Introdução à geografia e história da África. As origens africanas e as nações africanas
representadas no Brasil. O sistema escravista no Brasil e no Ceará. Aportes dos africanos à formação
social e cultural do Brasil e do Ceará. Personalidades africanas, afrodescendentes e da diáspora
negra que se destacaram em diferentes áreas do conhecimento. Contexto das Ações Afirmativas
hoje. Atualização do legado africano no Brasil. Desconstrução de preconceitos e desdobramentos
teórico-práticos para a atuação do profissional na sua área de inserção no mercado de trabalho.
4. Objetivos – Geral e Específicos
Reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, bem como a
garantia de reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da nação brasileira.
5. Descrição do Conteúdo/Unidades
Carga Horária
Negritude e pertencimento étnico.
4
Conceitos de africanidades e afrodescendência.
4
Cosmovisão africana: valores civilizatórios africanos presentes na cultura
6
brasileira.
Ancestralidade e ensinamentos das religiosidades tradicionais africanas nas
6
diversas dimensões do conhecimento no Brasil.

Introdução à geografia e história da África.
4
As origens africanas e as nações africanas representadas no Brasil.
6
O sistema escravista no Brasil e no Ceará.
6
Aportes dos africanos à formação social e cultural do Brasil e do Ceará.
6
Personalidades africanas, afrodescendentes e da diáspora negra que se
6
destacaram em diferentes áreas do conhecimento.
Contexto das Ações Afirmativas hoje.
6
Atualização do legado africano no Brasil.
4
Desconstrução de preconceitos e desdobramentos teórico-práticos para a
6
atuação do profissional na sua área de inserção no mercado de trabalho.
6. Metodologia de Ensino
Os trabalhos serão desenvolvidos através do estudo sistemático dos temas que se dará na forma de
aulas expositivas, leitura de textos, seminários e dinâmicas de grupo.
7. Atividades Discentes
Textos para leitura, dinâmicas de grupo, seminários.
8. Avaliação
A avaliação do rendimento escolar se dará através de avaliações parciais e seminários.
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