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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome: Sociologia III 

Série: 3º ano  

Carga Horária: 33 h.r. 

Docente Responsável: Dayane Gomes da Silva Rodrigues 
 

EMENTA 

Doutrinas políticas. Democracia e cidadania. Participação política. Sociologia do 
Trabalho. 
 

 
 
 

OBJETIVOS DE ENSINO 

Geral 
 Propiciar discussões sobre temáticas e aspectos essenciais da vida política, 
a fim de contribuir para ativação da cidadania juvenil. 
 
Específicos 
 Diferencias as principais doutrinas políticas e formas de concepção e 
apresentação do Estado contemporâneo; 
 Refletir historicamente e socialmente sobre democracia e cidadania; 
 Pensar os caminhos da democracia brasileira; 
 Analisar as formas de organização e transformações do mundo do trabalho; 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I.  Doutrinas Políticas 
1.1 Doutrinas políticas: liberalismo, socialismo e anarquismo. 
1.2 O Estado Contemporâneo: Estado Liberal; Estado de Bem-estar Social; 
Neoliberalismo;  
 
Unidade II: Democracia e cidadania 
2.1 Representação política e cidadania;  
2.2 Cidadania e participação política: de que estamos falando? 
2.3 Movimentos Sociais. 
 
Unidade III: Estado e democracia no Brasil  
3.4.1 O tempo dos coronéis: mandonismo, patrimonialismo e clientelismo; 
3.4.2 Os caminhos da democracia no Brasil 
 
Unidade IV: Organização e transformações do trabalho no Séc. XX 
4.1 Do sistema taylorista/fordista ao processo de acumulação flexível; 
4.2 O processo de globalização: repercussões sociais, culturais, políticas e 
econômicas na sociedade brasileira; 
4.3 Reestruturação do capitalismo e os novos blocos econômicos; 
4.4 A organização dos trabalhadores, a precarização das relações de trabalho e os 
processos de flexibilização e terceirização do trabalho na contemporaneidade. 
 

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Como procedimentos de aprendizagem serão utilizados: aulas expositivas e 

dialogadas; debates em sala de aula; seminários; leitura e análise de textos. 

 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação deverá ser contínua, combinando resumos, provas, trabalhos e a 

participação em debates, a fim de que possam ser observados os aspectos 

qualitativos do desenvolvimento do aluno, tais como assiduidade, interesse e 

responsabilidade na realização e entrega das tarefas em sala e extraclasse. Em 

cada bimestre devem ser aplicadas, no mínimo, duas atividades avaliativas. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

Quadro, pincel para quadro, equipamento para projeção, caixa de som. 
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