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Grupo 1 
 

29/03/2021 (09:00) a 30/03/2021 (23:59) 
 

Sorteio 31/03/2021 

A busca pela verdade: ideal ético em Platão  

A cidade-crônica: São Paulo entre a 

literatura e o jornalismo  

A crítica ao jazz de Theodor W. Adorno 

A evolução histórica do crédito e seu 

impacto nas finanças pessoais 

A representação da mulher em Madame 

Bovary [1857], de Flaubert, e em A mulher 

de trinta anos [1842], de Balzac 

A Semiótica Discursiva em diferentes 

aplicações: exercícios analíticos 

A Sociologia do Conservadorismo de Karl 

Mannheim 

Adeus à literatura brasileira: intercâmbio 

luso-brasileiro na correspondência entre 

Mário de Andrade e José Osório de Oliveira 

Améfrica e as territorialidades afro- 

diaspóricas 

Análise e Síntese na Dissertação de 1770 de 

Kant 

Arthur à prova do tempo: O Ciclo Arturiano 

entre Passado e Presente 

As políticas públicas de enfrentamento à 

pandemia de Covid-19 no Brasil nas áreas de 

saúde, habitação, saneamento básico e 

proteção social  

Autoritarismo neoliberal: precarização da 

vida, violência e conservadorismo 

 

 

 

 

 

Grupo 2 
 

31/03/2021 (09:00) a 01/04/2021 (23:59) 
 

Sorteio 02/04/2021 

Brasis em cena: introdução crítica ao 

documentário nacional 

Breve introdução ao pensamento de Pierre 

Bourdieu 

Cinema brasileiro moderno: cultura e 

política, 1963-1969 

Dispositivos de mise en scène do Outro 

Dramaturgia e Revolução no Modernismo 

Paulista: Mário de Andrade e Oswald de 

Andrade 

Ensino de Geografia e Raciocínio Geografia: 

conceitos e abordagens 

Entendendo o bolsonarismo 

Existe uma finalidade na Natureza? A 

finalidade das realidades naturais segundo 

Aristóteles 

Geografia e Marxismo: a obra de Neil Smith 

Guimarães Rosa na sala de aula 



História Comparada da Escravidão: Brasil e 

Estados Unidos 

Historiografia e teatro no século XVIII 

hispânico 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 3 
 

02/04/2021 (09:00) a 03/04/2021 (23:59) 
 

Sorteio 04/04/2021 

Introdução à Leitura de Textos 

Argumentativos 

Introdução ao Estudo das Línguas 

Indoarianas 

Introdução ao tema da Servidão Voluntária 

em La Boétie e Espinosa 

Introduction to Brazilian Literature 

Invertendo os hemisférios: contribuições do 

Sul Global para o pensamento 

contemporâneo 

Jorge Amado na sala de aula 

Língua e Cultura Nahuatl (séculos XVI e XVII) 

Linguística para escritores: explorando suas 

narrativas em seus detalhes 

Literaturas africanas de língua portuguesa: 

Angola a Moçambique 

Manuel Bandeira e a tradução de poesia 

Marxismo feminista hoje 

Metamorfoses do popular: Glauber Rocha e 

Chico Buarque, Telenovela e Cidade de Deus 

MPB e contracultura no Brasil: o chamado 

“pós-tropicalismo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 4 
 

04/04/2021 (09:00) a 05/04/2021 (23:59) 
 

Sorteio 06/04/2021 

Mulheres negras e a representação de seus 

amores na canção e na Literatura de Língua 

Portuguesa 

O amor na filosofia de Martin Heidegger 

O Gênero e suas abordagens na História 

Antiga, Arqueologia e Geopolítica 

O paradoxo nas personagens femininas de 

Nelson Rodrigues 

O uso de mídias digitais para o 

desenvolvimento da autonomia: 

compartilhando experiências para o ensino 

de línguas adicionais 

Os ‘Mouros’ na História: da formação do ‘Islã 

Ocidental’ a ‘questão moura’ na expansão 

ibérica (séculos VIII-XVII) 

Panorama do teatro russo no século XX 

Pernambuco oitocentista: opressão e 

resistência 

Perspectivas sociológicas na música 

brasileira contemporânea 

Política externa em transformação: do 

monopólio do Itamaraty à “pós-diplomacia” 

Semiótica Computacional e TripAdvisor 



Tópicos de estudo sobre a formação da 

nosologia moderna 

Tradução e mulheres: pontos de encontro 

como possibilidades de pesquisa 

 

   

 

 

 


