
PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA

23001

Obs: O conteúdo do presente Plano de Disciplina poderá sofrer alterações de acordo com a dinâmica do curso

SOCIOLOGIA CLÁSSICA

Carga-Horária e Ano Letivo: Vide Histórico Escolar

-
SERVIÇO SOCIAL

Disciplina

Centro:

09284
Curso:

Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
-

Atividades em Grupo: Em cada unidade do conteúdo programático haverá: 1) 03 exercício de Leitura Dirigida e

Estuda as matrizes clássicas do pensamento sociológico, a sociedade capitalista e a constituição da sociologia
enquanto ciência. Analisa, à luz do pensamento sociológico clássico, a constituição do ser social, a estrutura social,
a desigualdade social, as formas de estratificação o controle e a mudança social na contemporaneidade

Metodologia

Conteúdo Programático

a) identificar as matrizes clássicas do pensamento sociológico;
b) discutir o uso de conceitos básicos e fundamentais da sociologia;
c) apresentar uma visão crítica dos fenômenos sociais:
d) observar os elementos socio-históricos presentes na sociedade contemporânea

1 – Introdução ao estudo das Ciências Sociais
1.1 – Natureza, cultura e sociedade
1.2 – As grandes revoluções do mundo ocidental
2 - A Sociologia como produto histórico
2.1 – O objeto da sociologia
2.2 – O legado dos fundadores
2.2.1 - O pensamento sociológico de E. Durkheim – fato social; divisão do trabalho anômica; fisiologia social;
morfologia social; o suicídio.
2.2.2 - O pensamento sociológico de M. Weber – ação social; relação social; tipo ideal; formas de poder; vocação;
burocracia.
2.2.3 - O pensamento sociológico de Karl Marx – dialética marxista; materialismo histórico; luta de classes; ideologia
e alienação.
3 – Temas Contemporâneos
3.1. Consumo como valor
3.2. Direitos Humanos e Direitos Sociais
3.3 3.3. Políticas sociais inclusivas para pessoas com deficiência

Ementa

a. Compreender os conceitos básicos que orientam os estudos sociológicos.
b. Saber dos determinantes históricos dos processos e fenômenos sociais.
c. Reconhecer seu papel como agente transformador da realidade em que atua.

O conteúdo programático será abordado mediante os seguintes procedimentos e técnicas didáticas:
Aulas expositivas dialogadas.
Leitura analítica de textos teóricos e debates a partir de textos previamente indicados.
Uso de recursos audiovisuais - data-show; transparências e filmes – e do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem)
para a fixação dos principais conceitos.
Estudos dirigidos em sala de aula.
Seminário de textos e temas.
Participação em atividades e eventos relacionados ao conteudo da disicplina.

Instrumentos de Avaliação

Objetivos Específicos

Objetivos Gerais
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Análise de textos. (Valendo 0,5 pontos) 2) 02 atividade “Grupos de debate”. (Valendo 1,5 cada
atividade/relatóriosíntese
postado no AVA). Atividades Individuais (Assimilação de conteúdos, comportamentos e atitudes): 1) 10
exercícios de fixação do conteúdo estudado a cada aula ou conjunto de aulas sobre o mesmo tema, realizados
em Ambiente Virtual, valendo 0,2 pontos cada. 2) 01 prova individual, com questões sobre o conteúdo estudado
no semestre, realizada em ambiente virtual, valendo 1,5 pontos. 3) Prova Integrada, realizada em ambiente
virtual, valendo 2,0 pontos.

A cada aula, os minutos iniciais serão utilizados para esclarecer as dúvidas apresentadas pelos alunos em
relação ao conteudo estudado. Havendo necessidade serão utilizadas estratégias de reforço de aprendizagem,
como o uso do espaço AVA ou retomada de conteudos.
Além disso, o aluno ou grupo de alunos que faltar ou não alcançar 50% da nota prevista nos exercicios e
questões poderá realizar uma atividade substitutiva para fins de recuperação de nota – com exceção dos
exercicios de participação e da prova escrita individual. Na recuperação, todas as atividades serão
necessariamente feitas individualmente em até 14 dias da data da divulgação da nota e o valor não poderá exceder
a 2/3 da nota máxima definida inicialmente.

1- Aron, R. As etapas do pensamento sociológico. São Paulo, Ed. Martins Fontes, 7 edição 2008,
2-DURKHEIM, Emile (1999). As regras do método sociológico. SP: Martins Fontes.
3-WEBER, Max. Economia e Sociedade (Vol. 1): Fundamentos da sociologia compreensiva (1922). Tradução: Regis
Barbosa / Karen Elsabe Barbosa. Editora da Unb, 4ª. edição, 2009.
4-LEMOS FILHO, Arnaldo et ali. Sociologia Geral e do Direito. 5ªed. Campinas: Ed.Alínea, 2012.
5-PERISSINOTTO, R. Marxismo e ciencia social: um balanço crítico do marxismo analítico. Revista Brasileira de
Ciencias Sociais, v. 25, n. 73, p. 113–128, jun. 2010.

Bibliografia Básica

Critérios de Avaliação

Bibliografia Complementar

Estratégia de Recuperação

BRYM, Robert (org.). Sociologia: sua bússola para um novo mundo. São Paulo: Thomson. 2006
GIDDENS, Anthony. Sociologia. 8ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 2010.
MARX, Karl. O Capital. Livro 1. São Paulo: Civilização Brasileira. 25ª ed. 2008.

A avaliação do processo de aprendizagem será efetuada no transcorrer das aulas mediante diálogo constante
com os alunos, verificando os niveis de participação nas atividades, entendimento dos conceitos trabalhados ao
longo do curso e mudanças de atitudes e/ou comportamentos em relação ao processo de ensino e
aprendizagem. De forma mais objetiva, serão realizados exercicios periódicos de leitura em grupos, questões de
interpretação, exercicios pontuais e prova escrita individual.
A) Atividades em Grupo (Debate, interpretação e produção de texto): 4,0 pontos
B) Atividades Individuais (Assimilação de conteudos, comportamentos e atitudes): 4,0 pontos
C) Prova integrada (Conteudo do eixo transversal e das disciplinas cursadas no semestre): 2,0 pontos.
A nota final será a soma das notas obtidas nos itens A, B E C do processo avaliativo.
Será considerado aprovado o aluno que atingir Nota Final acima de 5,0 (cinco) e frequencia mínima de 75% por
cento das aulas dadas
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O presente documento foi emitido pela(o) Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas por null e só poderá ser aceito se exibir selo
de autenticidade da PUC-CAMPINAS, em original.

Campinas, 06 de Fevereiro de 2020.
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