PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA

Centro: Centro de Economia e Administração
Curso: 22209 - ADMINISTRAÇÃO
Disciplina 02627 - CIÊNCIAS SOCIAIS
Obs: O conteúdo do presente Plano de Disciplina poderá sofrer alterações de acordo com a dinâmica do curso
Carga-Horária e Ano Letivo: Vide Histórico Escolar

Ementa
Situa a Ciências Sociais no âmbito da ciência em geral. Distingue as ciências sociais das ciências naturais e exatas.
Descreve os tipos de ciências e seus enfoques e/ou objetos de estudos.

Objetivos Gerais
Compreender os conceitos básicos que orientam os estudos das Ciências Sociais.
Saber dos determinantes históricos dos processos e fenômenos sociais.
Reconhecer seu papel como agente transformador da realidade em que atua.

Objetivos Específicos
a) identificar as disciplinas que compõem as ciências sociais;
b) discutir o uso de conceitos básicos e fundamentais das ciências sociais;
c) desenvolver uma visão crítica dos fenômenos sociais:
d) observar os elementos socio-históricos presentes na sociedade contemporânea.

Conteúdo Programático
1. História das Ciências
a) Mito, Filosofia, Religião e Ciência.
b) As Grandes Revoluções do Mundo Ocidental: Científica. Democrática e Industrial
c) Divisão e especialização das ciências
2. Caracterização das Ciências Sociais
a) a Antropologia e seus estudos;
b) a Sociologia e seus estudos;
c) a Ciência Política e seus estudos.
3.Temas contemporâneos
a)o trabalho no mundo atual;
b)o conceito de globalização
c) responsabilidade sócio-ambiental

Metodologia
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 conteúdo da disciplina.

Instrumentos de Avaliação
DOCENTE: Caue Nunes
1. prova individual (60% da nota);
2. estudos de caso (40% da nota);
DOCENTE: Duarcides Ferreira Mariosa
A verificação da aprendizagem será realizada da seguinte forma: Atividades em Grupo (Debate, interpretação e
produção de texto): 1) 03 exercícios de Leitura Dirigida de textos. (Valendo 0,5 ponto cada) 2) 02 questões
interpretativas sobre o conteúdo debatido das unidades I e II/III, postadas individualmente em ambiente virtual
(Valendo 1,5 pontos cada) Atividades Individuais (Assimilação de conteúdos): 3) 10 Exercícios de fixação de
conceitos realizados no AVA. (Valendo 0,2 ponto cada). 4) 02 provas objetivas sobre o conteúdo estudado. (Valendo
2,0 a primeira e 1,5 a segunda). A nota final será a
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soma das notas obtidas nos itens 1,2, 3 e 4 do processo avaliativo. Seri considerado aprovado o aluno que atingir
Nota Final acima de 5,0 (cinco) e frequência mínima de 75% por cento das aulas dadas.

Critérios de Avaliação
DOCENTE: Caue Nunes
A avaliação se dará por meio de:
1. prova individual: a fim de avaliar a qualidade da leitura (da bibliografia utilizada até a data de sua aplicação), o
diálogo com os autores adotados, a relação com as discussões feitas em sala de aula e a capacidade de
argumentação do aluno; Essa avaliação vai compor 60% da nota.
2. estudos de caso: atividades em grupo realizadas em aula a partir de temas propostos pelo professor. Essa
avaliação vai compor 40% da nota.
Docente: Duarcides Ferreira Mariosa
A avaliação do processo de aprendizagem será efetuada no transcorrer das aulas mediante diálogo constante com
os alunos, verificando os níveis 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 exercícios periódicos de leitura em grupos, questões de interpretação, exercícios
pontuais e prova escrita individual.

Estratégia de Recuperação
DOCENTE: Caue Nunes
1. Acompanhamento do processo de avaliação (não somente do resultado final das notas);
2. devolutiva comentada de cada prova ou atividade desenvolvida em sala de aula;
3. prova substitutiva complementar.
DOCENTE: Duarcides Ferreira Mariosa
A cada aula, os minutos iniciais serão utilizados para esclarecer as dúvidas apresentadas pelos alunos em relação
ao conteúdo estudado. Havendo necessidade serão utilizadas estratégias de reforço de aprendizagem, como o uso
do espaço AVA ou retomada de conteúdos.
Além disso, o aluno ou grupo de alunos que faltar ou não alcançar 50% da nota prevista nos exercícios e questões
realizados em sala de aula poderá realizar uma atividade substitutiva para fins de recuperação de nota. Na
recuperação, todas as atividades serão necessariamente feitas individualmente na semana seguinte à data de
divulgação da nota e o valor não poderá exceder a 70% da nota máxima definida inicialmente
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O presente documento foi emitido pela(o) Centro de Economia e Administração por kelly e só poderá ser aceito se exibir selo de
autenticidade da PUC-CAMPINAS, em original.

Campinas, 24 de Setembro de 2018.
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