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UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 
PROGRAMA DE DISCIPLINA 

NOME  COLEGIADO CÓDIGO SEMESTRE 

Sociologia Ciências Sociais CSOC0004 2016.2 

CARGA HORÁRIA TEÓR: 30h PRÁT: 00h HORÁRIOS: Segundas-feiras, 10h às 12h. 

CURSOS ATENDIDOS SUB-TURMAS 

Engenharia de Produção 
 

P1 

PROFESSOR (ES) RESPONSÁVEL (EIS) TITULAÇÃO 

Guilherme José Mota Silva Mestre 
 

EMENTA 

Condições históricas do surgimento e do desenvolvimento da sociologia. A Formação da sociologia 
como conhecimento científico. Introdução ao pensamento científico sociológico. Principais correntes da 
Sociologia Clássica. Conceitos básicos do pensamento sociológico. Tópicos do pensamento 
sociológico contemporâneo. Trabalho no mundo moderno. Classe e Estratificação Social. 
 

OBJETIVOS 

Saber buscar e utilizar o conhecimento sociológico necessário à atuação do engenheiro 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Discutir o contexto histórico de constituição da sociologia como ciência, sua relação com a 
modernidade; 

 Apresentar os principais conceitos referentes à abordagem sociológica clássica; 

 Discutir sobre o ordenamento social do mundo moderno a partir da perspectiva da ordem, do 
conflito e aspectos intersubjetivos da ação; 

 Abordar a forma como se constituem as organizações no mundo moderno, discutindo cultura e 
poder nas instituições; 

 Refletir sobre os processos de transformação das formas de gestão do trabalho e seus reflexos 
sobre os trabalhadores no Séc. XX. 

 Apresentar tópicos da sociologia urbana, discutindo a cidade como fruto de um processo 
sociocultural.   

 
 

METODOLOGIA (recursos, materiais e procedimentos) 

 

O curso orienta-se por uma perspectiva dialógica, supondo a participação dos alunos nas aulas 
ministradas. A leitura prévia dos textos é pré-condição para que a participação se efetive. A disciplina 
será desenvolvida através de aulas expositivas seguidas de discussões, além da análise de filmes que 
versem sobre os conteúdos estudados.  
 
 
 
RECURSOS MATERIAIS UTILIZADOS: 
 
Textos, quadro branco, pincel, notebook e projetor multimídia. 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação será distribuída em duas notas: 
 

1. Elaboração de resenha crítica sobre o filme + artigo individual ao final do primeiro bloco 
temático; 

2. Realização de prova ao final do segundo bloco temático. 
 

 

CONTEÚDOS DIDÁTICOS 

DATA 
(Dia/Mês) 

TEMAS ABORDADOS/ ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PROFESSOR (ES) 
CARGA/HORARIA 

TEÓR PRÁT. 

19/09 Apresentação do programa da disciplina e definição com a turma sobre 
formato e datas das avaliações; 

Prof. Guilherme 
Mota 

2h.  

26/09 Aula dialógica expositiva; 
Abordagem sobre o que a sociologia, origem da disciplina e sua relação 
com o mundo moderno; 

“ 2h.  

03/10 Aula dialógica expositiva; 
Introdução ao pensamento sociológico; 
Reflexão sobre a relação indivíduo x estrutura social; 

“ 2h.  

10/10 Aula dialógica expositiva; 
Reflexão sobre os processos de socialização dos indivíduos; 
Debate sobre o papel das agências de socialização e instituições sociais 
na formação do indivíduo; 

“ 2h.  

17/10 Exibição do filme: “O enigma de Kaspar Hauser”, de Werner Herzog, 
1974. 
Avaliação: Resenha crítica sobre o filme a partir dos conteúdos 
estudados; 

“ 2h.  

24/10 Aula expositiva; 
Introdução ao pensamento durkheimiano; 
Apresentação dos conceitos de “Fato Social” e “Solidariedade social”; 
A perspectiva sociológica do consenso social; 

“ 2h.  

31/10 Aula expositiva; 
Reflexão sobre o pensamento de Karl Marx; 
Apresentação dos conceitos de “Luta de classe”, “Modos de produção” e 
“Mais valor”; 
A perspectiva sociológica do conflito social; 

“ 2h.  

07/11 Aula expositiva; 
Introdução à sociologia weberiana; 
Definição dos conceitos de “ação social” e “racionalização”; 
A perspectiva sociológica da ação social; 

“ 2h.  

21/11 Fim da primeira unidade; 
Resolução de dúvidas; 
Definição da data de entrega dos trabalhos; 

“ 2h.  

28/11 Debate com a turma; 
Reflexão sobre estratificação e classes sociais; 

“ 2h.  

05/12 Aula dialógica expositiva; 
Introdução à sociologia urbana; 
O surgimento das cidades, do ordenamento urbano e as formas 
segregação social; 

“ 2h.  

12/12 Debate com a turma; 
Reflexão sobre a construção social dos espaços urbanos; 
O direito à cidade; 

“ 2h.  

19/12 Aula dialógica expositiva; 
Introdução à sociologia do trabalho; 
O trabalho como espaço de construção de subjetividade; 
As formas e sistemas de gestão do trabalho; 

“ 2h.  

16/01 Debate com a turma; 
Taylorismo, Fordismo, Neo fordismo e suas influências sobre a vida dos 
trabalhadores; 

“ 2h.  

23/01 Realização da segunda avaliação; 
Avaliação da disciplina e do docente pelos discentes. 
 

“ 2h.  
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