
 
Plano de Ensino 

Dados do Componente Curricular 

Nome do Componente Curricular: Sociologia Geral 

Curso: Tecnologia em Alimentos 

Semestre: 3º 

Carga Horária: 50h/r Horas Teóricas: 50h/r Horas Práticas: 0h/r 

Docente Responsável: 

 

Ementa 

Introdução a Sociologia enquanto ciência; Apresentar o exercício da 
imaginação sociológica como estratégia de compreensão da realidade social; 
Contextualizar a contribuição dos autores clássicos da Sociologia (Karl Marx, 
Émile Durkheim e Max Weber); Compreender as abordagens sociológicas 
sobre estratificação e divisão social; Analisar as implicações do 
desenvolvimento do capitalismo para o mundo do trabalho; Refletir sobre as 
relações entre cultura e as práticas alimentares; Fomentar um debate sobre 
sociedade, consumo e alimentação. 

Objetivos 

Geral 

 Proporcionar aos alunos o conhecimento sobre as abordagens teórico-
metodológicas da Sociologia pertinentes para uma interlocução com 
sua área de conhecimento específico. 

Específicos 
 Introduzir as perspectivas de desenvolvimento do pensamento 

sociológico; 
 Apresentar aos alunos a contribuição de autores clássicos e 

contemporâneos para a estruturação da Sociologia como disciplina 
científica específica; 

 Compreender a influência da cultura e dos processos sociais no 
delineamento das dinâmicas alimentares; 

Conteúdo Programático 

1. Introdução ao pensamento sociológico. 
 A Sociologia enquanto disciplina científica. 
 O exercício da imaginação sociológica. 

2. A contribuição dos Clássicos da Sociologia 
 A construção do objeto de investigação sociológico. 
 Os modos de produção (Marx); os fatos sociais (Durkheim); os tipos 

ideais (Weber). 
 Estratificação e divisão social. 
 O mundo do trabalho e o desenvolvimento do capitalismo 

3. Alimentação e cultura 
 Aspectos étnicos e culturais das dinâmicas alimentares. 
 Alimentação, cultura e práticas em saúde. 
 Alimentação e religião. 

4. Sociedade, consumo e alimentação 
 Alimentação e novas dinâmicas produtivas 
 Globalização e alimentação 



 Hibridismo alimentar 
 Soberania alimentar e segurança alimentar 

Metodologia de Ensino 

 Aulas expositivas e dialogadas. 
 Atividades de equipe e estudos dirigidos. 

Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

 As avaliações devem ser contínuas e sistemáticas e podem ser 
realizadas por meio de provas (teóricas e/ou práticas) com questões 
objetivas e/ou dissertativas, e/ou pelo desempenho na prática (quando 
houver). Também podem ser realizadas atividades como trabalhos  
(impressos, apresentações, exercícios; relatórios, laudos e etc). 

Recursos Necessários 

 Quadro branco, pincéis coloridos, projetor multimídia. 

Pré-Requisito 

 Nenhum  

Bibliografia 
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