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ANEXO F: ANEXO DO PROJETO PEDAGÓGICO – VERSÃO 2007.
DESCRIÇÃO DAS EMENTAS, OBJETIVOS, PLANO DE DISCIPLINAS E BIBLIOGRAFIA.

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS:

SOCIOLOGIA GERAL

Ementa:
Senso comum e conhecimento científico. O contexto social que possibilita a
incorporação do mundo social à explicação científica. O objetivo das ciências
sociais. Os olhares diferenciados sobre o objetivo das ciências sociais:
sociedade, cultura e poder. A interpolação entre as disciplinas das ciências
sociais e arestas com as demais ciências humanas.

Objetivo:
Proporcionar ao aluno uma visão sociológica da sociedade onde vive e
principalmente, onde irá atuar.

Programa da Disciplina:
O quê, como, para quê e para que serve (este último no contexto do curso de
Ciências Contábeis) a disciplina Sociologia; condições históricas que
propiciaram o aparecimento da Sociologia; desenvolvimento do capitalismo:
revolução comercial e industrial; revolução francesa; questões relativas ao
conhecimento em Ciências Sociais: cientificidade, relação sujeito-objeto,
diferentes enfoques da interpretação da realidade social; sociologia como
ciência e as abordagens clássicas; fundadores da Sociologia: Comte, Spencer
e seus contextos: Positivismo, Sociologia Organicista e Evolucionismo Social;
Émile Durkheim: seu contexto, o método sociológico e a objetividade dos fatos
sociais: anomia, conceitos centrais de sua teoria; Max Weber: seu contexto, o
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método compreensivo, a racionalidade: conceitos centrais de sua teoria; Karl
Marx: seu contexto, materialismo dialético: alienação, conceitos centrais de sua
teoria; principais desafios contemporâneos da teoria sociológica e seus
desdobramentos.
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