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EMENTA: Compreender as dimensões espaço-temporais, bem como político-econômico-sociais, que 
envolvem diferentes e crescentes possibilidades de mobilidades contemporâneas. Neste sentido, a ideia de 
mobilidade extrapola a noção de mero deslocamento e considera essencialmente as relações humanas que 
são estabelecidas nas mudanças sucessivas de lugar dos sujeitos, perspectiva que contempla, por um lado, a 
formação de identidades móveis nos indivíduos pós-modernos e, por outro, o surgimento de novos formatos 
de espaços criados por comunidades mutantes. Para alcançar tais dimensões, são propostos estudos sobre o 
tema orientados pelos vieses histórico, sociológico, cultural, urbano, econômico, tecnológico, entre outros que 
iluminam a reflexão sobre os espaços de conexão, intervalos e fronteiras que caracterizam as mobilidades 
contemporâneas e seus efeitos.  
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: (a ser trabalhado de forma síncrona e assíncrona)  
 
1. Notas teóricas, conceituais e reflexivas sobre Mobilidade e Contemporaneidade  
1.1 Diferentes perspectivas sobre mobilidade: social, cultural, urbana, geográfica, etc. 
1.2 Diferentes perspectivas sobre o que é contemporâneo: o período histórico, o fazer parte de um mesmo 
tempo, o momento presente     
1.3 Reflexões sobre (i)mobilidade no contexto da pandemia do covid-19  
1.3.1 A noção de “essencial” para mover-se em risco 
1.3.2 Casa e lugares do “ser-no-mundo”   
 
2. Mobilidades contemporâneas no contexto global 
2.1 Gatilhos e engrenagens: capitalismo, neoliberalismo, globalização, diversidade cultural  
2.2 Motivações: necessidades e vontades de (i)mobilizar algo, alguém, a si mesmo ou a um conjunto de 
ações, coisas e pessoas  
 
3. Mobilidades contemporâneas: possibilidades, condicionantes, limites e tendências 
3.1 Direitos e liberdade de ir e vir  
3.2 Divisas, cruzamentos, fronteiras, pontes  
3.3 Acordos internacionais - transportes, trânsito e circulação de pessoas e mercadorias 
3.4 Acessibilidade e clandestinidade  
 
4. Movimentos, práticas, experiências e fenômenos de mobilidades contemporâneas globais  
4.1 Apontamentos gerais sobre indivíduos e grupos móveis - peregrinos, hippies, trabalhadores em trânsito, 
intercambistas, nômades tradicionais, nômades digitais, imigrantes, refugiados, diaspóricos, exilados, 
deportados, viajantes, turistas, entre outros 
4.2 Fenômenos e consequentes conflitos em destaque:  

- imigração e xenofobia 
- (over)turismo e turismofobia    
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AVALIAÇÃO:  
 
De acordo com o artigo sexto, inciso quatro da Resolução n. 33.2020, de 14 de agosto de 2020, que 
“regulamenta a realização de Ensino Remoto Emergencial (ERE) nos cursos de graduação presencial da 
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em caráter excepcional, seguindo as orientações de proteção à 
saúde no contexto da pandemia do novo coronavírus. A saber: “[...] a aferição do aproveitamento será 
realizado em, ao menos, três oportunidades, durante o período letivo, sendo que nenhuma das avaliações 
parciais poderá ultrapassar 40% (quarenta por cento) da nota máxima, conforme o disposto no art. 33 e 35 do 
Regulamento Acadêmico da Graduação (RAG)”. 

 

 


