
 

 

PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE: Ciências da Saúde de Juiz de Fora 
CURSO: Biomedicina  Período: 1º 
DISCIPLINA: Fundamentos da Sociologia Ano: 2015/2 
CARGA HORÁRIA:  40 H  

PRÉ-REQUISITO:      - SEMANAL:   02 teóricas TOTAL:  02 aulas 
 

EMENTA 
Introdução aos elementos fundamentais da Sociologia. 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. 
 

OBJETIVOS 
Geral: 
Permitir aos alunos uma introdução ao estudo da sociologia, fornecendo instrumentos para que 
compreendam aspectos essenciais da sociedade em que estão inseridos e a relação desses 
aspectos com o seu setor de trabalho em geral e mais especificamente com sua área de 
formação. 
 
Específicos: 
Abordar, numa perspectiva teórica, as profundas transformações sociais que conformam a 
sociedade contemporânea. 
Possibilitar aos alunos uma discussão de questões sociais e demonstrar sua estreita 
relação com a questão profissional. 
Conhecer e relacionar a importância das relações étnico-raciais no estudo da história e cultura 
afro-brasileira e indígena e suas repercussões ao longo da história do país. 
Conhecer, compreender, divulgar e contribuir para o cumprimento das leis que regulam os 
Direitos Humanos, visando o conhecimento da realidade social e dos direitos e responsabilidades 
relacionados com a vida pessoal e coletiva da comunidade da qual faz parte.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Unidade I    
. A Sociologia como Ciência 
. Elementos para a compreensão da sociedade 
Unidade II  
. A ciência das instituições sociais - Durkheim 
. A ciência da ação social - Weber 
. A ciência da transformação social - Marx 
Unidade III  
. Os Objetos de Estudo da Sociologia 
. A Mobilidade Social 
. Desigualdade e Pobreza 
Unidade IV  
. A Sociedade Brasileira Contemporânea 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 Aulas expositivas  
Grupos de discussão 
Palestras e conferências 



 

 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

Vídeos  
Textos extraídos de jornais, revistas científicas e revistas não científicas de circulação nacional. 
 

ATIVIDADES DISCENTES  
 
Trabalhos em grupos e pesquisas. 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
Prova  dissertativa                                  
Relatórios, resenhas 
Estudo dirigido        
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