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CURSO: Administração  

DISCIPLINA: Sociologia Aplicada à Administração CÓDIGO DA DISCIPLINA:  
PRÉ-REQUISITO: Não há 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [x] Optativa [] Eletiva []    SEMESTRE: 1 
CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 50h PRÁTICA:   -- EaD1:     Não se Aplica 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3h/a 
 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 50h/a 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Leandro José Medeiros Amorim Santos 
 

EMENTA 

 
A Sociologia e a Sociologia aplicada à Administração: contexto histórico, perspectivas e 
conexões; Pensamento sociológico e os paradigmas da sociologia clássica. 
Modernidade e a relação indivíduo e sociedade, grupos sociais, instituições sociais e os 
processos de socialização. Sociologia das Organizações: cultura organizacional, poder 
e controle social; Sociologia do trabalho: relação capital e trabalho no mundo do 
trabalho, reestruturação produtiva e a compreensão da sociedade capitalista; 
Empreendedorismo e terceirização: da eficiência à precarização do trabalho. 
Perspectivas sociológicas contemporâneas: a sociedade em rede e os novos arranjos 
produtivos. 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo Geral: 
 

 Promover a compreensão de problemas, perspectivas e conceitos sociológicos 

fundamentais da teoria sociológica, relacionando-os à Sociologia Organizacional 

e à Sociologia do Trabalho e suas aplicabilidades e intersecções com a 

Administração. 

 
Objetivos Específicos: 
 

 Compreender o contexto sócio-histórico do surgimento e o desenvolvimento do 

pensamento sociológico e da Sociologia aplicada à Administração; 

                                                
1Para a oferta de disciplinas na modalidade à distância, integral ou parcial, desde que não ultrapasse 20% (vinte por cento) da carga 

horária total do curso, observar o cumprimento da Portaria MEC nº 1.134, de 10 de outubro de 2016. 



 Compreender as categorias de poder e dominação e os mecanismos de controle 

presentes nas organizações e entender a temática da sociologia organizacional 

a partir do conceito da cultura; 

 Apresentar e problematizar o trabalho como categoria sociológica fundamental 

e interpretar o seu papel na constituição da sociedade capitalista e na formação 

de identidades; 

 Analisar as formas históricas da organização do trabalho, a reestruturação 

produtiva e suas consequências nas condições de vida e organização dos 

trabalhadores; 

 Identificar os novos arranjos produtivos e compreender a organização em rede 

na era digital, identificando os múltiplos efeitos da utilização das tecnologias na 

sociedade e o uso das redes sociais pelos indivíduos e organizações. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
UNIDADE I - SOCIOLOGIA E A ADMINISTRAÇÃO 
 
1. As sociedades modernas e o desenvolvimento da sociologia como ciência da 

sociedade;   
2. Os precursores da Sociologia: o objeto de estudo e conceitos fundamentais do 

pensamento sociológico de Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. 
3. Temas e categorias relevantes da sociologia contemporânea: Zygmunt 

Bauman, Antony Giddens e Manuel Castells. 

 
UNIDADE II - SOCIOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES 
 
1. Desenvolvimento da Sociologia aplicada à Administração; 
2. Instituições sociais, socialização e cultura organizacional; 
3. Poder, dominação e controle social nas organizações. 
 
UNIDADE III - SOCIOLOGIA DO TRABALHO 
 
1. A centralidade do trabalho na constituição da realidade e organização da vida 

social; 
2. As transformações do mundo do trabalho e os modelos produtivos: do fordismo 

à acumulação flexível; 
4. Paradoxos entre geração emprego e automatização; 
5. Terceirização e empreendedorismo: entre a eficiência e a precarização do 

trabalho; 
6. A uberização do trabalho na era digital; 

 
UNIDADE IV - PERSPECTIVAS SOCIOLÓGICAS CONTEMPORÂNEAS 
 
1. A sociedade em rede e a era da informação; 

2. Indústria cultural, mídia e as redes sociais; 

3. Os novos arranjos produtivos e as novas formas de administrar. 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

 



Os conteúdos serão trabalhados por meio da interdisciplinaridade, especialmente com 
as disciplinas: Fundamentos da Administração, Filosofia e Ética da Administração, 
Desenvolvimento Organizacional, Teoria das organizações, Políticas públicas, Saúde e 
Trabalho entre outros componentes curriculares que abordam a relação indivíduo, 
trabalho e sociedade. 
 
Serão realizadas leituras de texto, baseadas numa proposta de transversalidade, de 
modo que consigamos levar a realidade social para ser discutida em sala de aula, para 
que se possa problematizar o cotidiano dos alunos com as questões relacionadas ao 
mercado de trabalho e o conhecimento científico. 
 
Realização de pesquisas teóricas e/ou trabalho de campo (quando necessário) sobre 
os temas e categorias trabalhados na disciplina; 
 
Proposição de atividades individuais e em grupo sobre os conteúdos abordados, bem 
como o estímulo à apresentação através de seminários e debates. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 
[x] Quadro 
[x] Projetor (data show) 
[x] Vídeos/DVDs 
[x] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[x] Equipamento de Som 
[x] Visitas Técnicas/Aulas de campo  
[x] Apresentação de seminário, pesquisa de campo e produção de artigo 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
A avaliação da aprendizagem terá como medida a conjugação de uma ou mais 
estratégias listadas abaixo, que finalizadas possam atingir a nota máxima 100, no 
contexto de três ciclos avaliativos. 
 
As estratégias acima mencionadas dizem respeito a: 
 

 Prova escrita individual; 

 Trabalhos interdisciplinares; 

 Cumprimento das atividades nos prazos solicitados; 

 Presença e participação nos debates em sala de aula; 

 Entrega de relatórios sobre os conteúdos abordados em sala; 

 Trabalhos individuais; 

 Trabalhos em grupo; 

 Pesquisa de campo; 

 Seminários; 

 Pontualidade, participação e assiduidade. 
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