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OBJETIVOS

O objetivo geral do curso é introduzir e familiarizar o aluno com a abordagem
sociológica. Dentro deste objetivo geral, o curso propõe-se a: 1) apresentar uma
visão geral do contexto histórico-cultural no qual se deu o nascimento e a formação
do pensamento sociológico, introduzindo as distintas concepções clássicas sobre
sociedade e transformações sociais; 2) buscar a compreensão da problematização
sociológica da vida cotidiana, discutindo tanto sobre as questões que envolvem a
existência ordinária dos indivíduos e seu caráter subjetivo como também sobre os
temas clássicos da teoria social: integração social, relação entre indivíduo e
sociedade, distinção e desigualdade etc.

EMENTA

A noção de vida cotidiana nos clássicos da sociologia contemporânea (H. Lefebvre.
G. Lukács, A. Heller). Análise sociológica da vida cotidiana e conjuntura social. Os
diferentes momentos da cotidianidade: trabalho, lazer.

PROGRAMA

Unidade I: Surgimento do pensamento sociológico (contexto histórico e
influências).
Unidade II: Formação e natureza da sociedade ocidental moderna na concepção de
Durkheim, Weber e Marx.
Unidade III: Problematização da vida cotidiana pela Sociologia e seus
desdobramentos.

AVALIAÇÃO

CATEGORIA VII
♦ O aluno será dispensado de realizar a Prova Final escrita (terceira avaliação),
quando seus dois primeiros graus forem maiores ou iguais a três (3,0) e a média
(aritmética) destes for maior ou igual a seis (6,0).
♦ Caso o aluno deva fazer a Prova Final: o Grau Final será obtido pela média
ponderada dos três graus (tendo G1 e G2 peso 1, e o grau obtido na Prova Final
peso 2), cujo resultado deverá ser igual ou superior a cinco (5,0). O aluno que
não obtiver este índice de aproveitamento será reprovado por média (RM).
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É proibido gravar as aulas, seja em áudio ou vídeo.
Plágio é crime! Toda e qualquer citação de autores para ser usada em provas,
exercícios ou trabalhos deve ser feita entre aspas e acompanhada com as devidas
referências bibliográficas.
Tenha a gentileza de desligar seu celular durante as aulas.

