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Considerando que:
a) a Sociologia se ocupa , ou pode ocupar-se, de todos os tipos de processos sociais e que a escolha
dos temas de um curso deste tipo tem sempre uma larga margem de arbitrário;
b) a especificidade da formação dos discentes cuja futura acção profissional se prevê venha a ter um
largo âmbito de intervenção social, privilegiaram-se temas que, embora abordados de forma não
exaustiva, possam vir a:
1. Contribuir para o conhecimento das perspectivas das ciências sociais na compreensão de alguns
problemas sociais do mundo contemporâneo, mostrando aos alunos a necessidade de estarem
abertos para o estudo de novas interpretações.
2. Enfatizando a ruptura epistemológica com explicações de tipo naturalista, idealista e etnocentrista,
promover o desenvolvimento de atitudes de compreensão e respeito pelas diferenças entre as
culturas.
3. Contribuir, de alguma forma, para o desenvolvimento de uma “imaginação sociológica” que permita
ao alunos “pensar sociologicamente”.
4. Sensibilizar para a investigação social e para a necessidade de fundamentar as práticas de
intervenção no estudo da realidade social – conhecer para agir.

Metodologia expositiva para apresentar a informação de forma sistematizada – com recurso à
linguagem oral, aos conhecimentos e experiências de vida dos alunos e aos meios audio-visuais
disponíveis.
- Metodologias activas que envolvam a participação dos alunos na construção do saber.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS E TRABALHOS ESCRITOS (INDIVIDUAIS E DE EQUIPA)
  Adequação dos textos e/ou trabalhos elaborados aos conteúdos e objectivos dos temas
desenvolvidos na disciplina:
  capacidade de leitura, interpretação e articulação dos textos apresentados no programa;
  capacidade de síntese das leituras e das discussões realizadas;
  capacidade de elaborar reflexões originais e pessoais;
  capacidade de reflectir sobre a aplicação dos conhecimentos adquiridos e das experiências
realizadas às próprias experiências pessoais.
  Diversidade de textos pesquisados.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES ORAIS (EQUIPA)
  Quanto ao conteúdo – adequação das apresentações realizadas aos conteúdos e objectivos dos
temas de estudo.
  Quanto à forma – capacidade de falar em público; capacidade de envolver os restantes grupos na
discussão do tema a ser apresentado.
  Quanto ao material facilitado aos colegas – capacidade de síntese do tema de estudo.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE EQUIPA
  Capacidade de trabalhar em equipa dentro e fora da sala de aula.
  Capacidade de definir de papéis e responsabilidades.
  Capacidade de estabelecer formas de actuação que garantam o respeito pela diversidade.
  Capacidade de estabelecer meios que garantam uma comunicação de qualidade.
  Capacidade de estabelecer modos de avaliação do desempenho da equipa.



AULAS TEÓRICAS
1. Ciências Sociais e Sociologia:
O Campo das Ciências Sociais.
A Sociologia: obstáculos, construções, fronteiras.
Metodologia da Pesquisa Empírica.
2. Alguns conceitos elementares relevantes para a abordagem sociológica:
Sociedade e Cultura
Etnocentrismo, Relativismo Cultural e Multiculturalidade
Socialização e Interacção Social
Classe Social e Estratificação Social
Interacção social e vida quotidiana
3. Processos Societais e Instituições – estudo de temas do quotidiano social. Alguns exemplos:
Famílias
Multiculturalismo
Trabalho e identidade
Pobreza e exclusão social
Saúde e doença
Contextos de trabalho em saúde
Comunicação e comunicação interpessoal.
Meios de comunicação de massa

SISTEMA DE AVALIAÇÃO
a) Trabalho individual
a. Exame final – 50% (nota mínima 8 valores)
b. Assiduidade – 5%.
c. Participação nas aulas – 5%.
b) Trabalho de grupo (sujeito a gestão da nota)
a. Elaboração e apresentação (oral e escrita) de um trabalho de pesquisa de campo – 40% (nota
mínima 10 valores).


