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I.IDENTIFICAÇÃO 
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II. EMENTA 

O contexto histórico do surgimento da sociologia. A sociologia como ciência e sua relação com as 
outras ciências sociais. A evolução do pensamento sociológico: referenciais teóricos clássicos 
para o estudo da sociedade. Conceitos básicos da sociologia. Cultura política, classes sociais e 
questões sociais. Organização política dos grupos, da comunidade e da sociedade. Estudos 
antropológicos. 

 
III. OBJETIVO GERAL 

Conhecer a sociologia como ciência do relacionamento e do comportamento sócio-político 
humano, a partir das principais correntes da teoria sociológica, habilitando os alunos para 
intervenções pontuais como atores sociais na administração pública.  

 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Discutir o contexto histórico do surgimento da sociologia e a metodologia de investigação do 
fenômeno social;  
Conhecer as principais concepções dos clássicos da sociologia com foco na política; 
Compreender conceitos sociológicos fundamentais e sua aplicação na administração pública; 
Problematizar questões sociológicas contemporâneas em ações interdisciplinares. 

 

 
 
V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 – Apresentação da disciplina: a sociologia no contexto global  
2- O contexto histórico do surgimento da sociologia: revoluções burguesas  
3- A Sociologia como ciência: o cotidiano político  
4- Os clássicos da Sociologia: Marx  
5- Os clássicos da Sociologia: Durkheim  
6- Os clássicos da Sociologia: Weber  
7- Comportamentos coletivos: a sociologia na administração pública  
8 – O comportamento sócio-político: conservadorismo, reformismo, revolucionário  
9 – O comportamento sócio- político: os contratualistas – o liberalismo, a propriedade e a 
liberdade  
10 – O comportamento sócio-político: coletivismo, desvios e instituições  
11 – A Sociologia econômica: inserções estrutural, cultural, política, cognitiva e ambiental  
12 – Domenico de Masi: sociedade virtual, pós-industrial e de ócio criativo  
13 – A formação e a cultura política; conceitos sociológicos fundamentais  
14 – A dialética e as questões sociológicas contemporâneas  
15 – Desigualdades e classes sociais  
16 – Modernidade e globalização  
17 – Corrupção, violência, mídia e meio ambiente  
18 - A nova administração pública 

 
VI. METODOLOGIA DE ENSINO 

A disciplina será desenvolvida com aulas expositivas, desenvolvidas a partir da leitura prévia de 
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textos indicados aos alunos. Realização de exercícios, de seminários e debates sobre temas de 
maior interesse a partir de textos indicados. Participação em seminário a ser oportunamente indicado 
pelo professor. 

VII. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

A avaliação dos alunos matriculados na disciplina é realizada mediante os seguintes instrumentos: 
 

1. Frequência mínima de 75% das aulas. 
 

2. Resultado obtido nas avaliações. Serão realizadas duas avaliações escritas e discursivas: (i) 
Avaliação I - discursiva –Unidades I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX; (ii) Avaliação II – discursiva – 
Unidades X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII; (cada uma delas correspondente a 40% 
(quarenta por cento) da nota final. 

 
3. Resultado obtido no seminário - SI (correspondente a 20% (vinte por cento) da nota final 

 
 

 
 

 
 
 

Datas prováveis de realização de provas, apresentação de seminários, entrega de trabalhos e demais 
atividades – as datas aqui previstas poderão ser alteradas a critério do professor: 

 
 
 

Data Atividade 

07/03 Entrega de resenha da obra: "Globalização: as conseqüências humanas" de 
Zygmunt Bauman" - Discussão em sala de aula 

25/04 Avaliação I 

02/05 Apresentação Seminário - sociedade virtual 

30/05 Apresentação Seminário - contratualismo 

06/06 Avaliação II 

13/06 Entrega de resenha - Discussão em sala de aula - Cidadania 
 
 

 
 

Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada 
 
A Resolução nº 018/2004-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de segunda 
chamada. 
 
Segundo esta resolução, o aluno que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas datas 
fixadas pelos professores, poderá solicitar segunda chamada de provas na Secretaria Acadêmica 
através de requerimento por ele assinado, pagamento de taxa e respectivos comprovantes, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de realização de cada prova, sendo aceitos pedidos, 
devidamente comprovados, motivados por: 
I - problema de saúde, devidamente comprovado, que justifique a ausência;  
II - doença de caráter infecto-contagiosa, impeditiva do comparecimento, comprovada por atestado 
médico reconhecido na forma da lei constando o Código Internacional de Doenças (CID);  
III - ter sido vítima de ação involuntária provocada por terceiros;  
IV - manobras ou exercícios militares comprovados por documento da respectiva unidade militar;  
V - luto, comprovado pelo respectivo atestado de óbito, por parentes em linha reta (pais, avós, filhos e 
netos), colaterais até o segundo grau (irmãos e tios), cônjuge ou companheiro(a);  
VI - convocação, coincidente em horário, para depoimento judicial ou policial, ou para eleições em 

NOTA FINAL = AI x 3,0 + AII x 3,0 + SI x 2,0 + DI x 2,0 
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entidades oficiais, devidamente comprovada por declaração da autoridade competente;  
VII - impedimentos gerados por atividades previstas e autorizadas pela coordenação do respectivo 
curso ou instância hierárquica superior;  
VIII - direitos outorgados por lei;  
IX - coincidência de horários de exames finais, fixados por edital próprio;  
X – convocação para competições oficiais representando a UDESC, o Município, o Estado ou o País.  
 

Leia a resolução na integra na página da Secretaria dos Conselhos: http://secon.udesc.br/ 
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