
REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA, EM 

NÍVEIS DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO, MINISTRADO PELO 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

  

I - ESTRUTURA ACADÊMICA  

  

A – DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS:  

As disciplinas, do quadro A, são obrigatórias. O aluno de mestrado acadêmico deverá perfazer, no 

mínimo, 12 créditos e o aluno de doutorado 20 créditos.  

  

QUADRO A  

Nº DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 
NÚMERO DE 

CRÉDITOS 
CARGA HORÁRIA 

1 Teoria Sociológica I 4 Créditos 60 horas aula 

2 Teoria Sociológica II 4 Créditos 60 horas aula 

3 Metodologia das Ciências Sociais 4 Créditos 60 horas aula 

4 Seminário Avançado em Sociologia I 4 Créditos 60 horas aula 

5 Seminário Avançado em Sociologia II 4 Créditos 60 horas aula 

  

B - DISCIPLINAS OPTATIVAS E ATIVIDADES ACADÊMICAS  

As disciplinas, do quadro B, são optativas. O aluno de mestrado acadêmico deverá perfazer, no 

mínimo, 12 créditos e o aluno de doutorado 16 créditos.  

  

QUADRO B  

Nº DISCIPLINAS OPTATIVAS 
NÚMERO DE 

CRÉDITOS 

CARGA 

HORÁRIA 

1 Sociologia do Trabalho 4 Créditos 60 horas aula 

2 Políticas Sociais e Cidadania 4 Créditos 60 horas aula 

3 Sociologia da Cultura 4 Créditos 60 horas aula 

4 Culturas e Sociabilidades 4 Créditos 60 horas aula 

5 Gênero e Sexualidade 4 Créditos 60 horas aula 

6 Metodologias de Investigação em Gênero 4 Créditos 60 horas aula 

7 Sociologia do corpo e da saúde 4 Créditos 60 horas aula 

8 Pesquisa e teoria em saúde 4 Créditos 60 horas aula 

9 

Marcadores Sociais da Diferença: 

Relações Raciais, Infância, Religião 

4 Créditos 60 horas aula 



10 Teoria Social Contemporânea 4 Créditos 60 horas aula 

11 Tópicos Especiais I 4 Créditos 60 horas aula 

12 Tópicos Especiais II 4 Créditos 60 horas aula 

13 Tópicos Especiais III 4 Créditos 60 horas aula 

14 Tópicos Especiais IV 4 Créditos 60 horas aula 

15 Leitura Dirigida 2 Créditos 30 horas aula 

  

C - ATIVIDADE ACADÊMICA  

O aluno deverá cumprir obrigatoriamente a atividade acadêmica de Estágio Docência.  

  

QUADRO C  

Nº ATIVIDADE ACADÊMICA 
NÚMERO DE 

CRÉDITOS 

CARGA HORÁRIA 

 Estágio Docência - 30 horas aula 

    

  

II- EMENTA DAS DISCIPLINAS  

  

Teoria Sociológica I   

Abordagens teórico-metodológicas dos autores clássicos e respectivas escolas: Marx, Durkheim, 

Weber, Simmel.  

  

Teoria Sociológica II   

Abordagens teórico-metodológicas dos autores contemporâneos e respectivas escolas: Estrutura l 

Funcionalismo; Fenomenologia; Individualismo Metodológico; Abordagens Marxistas; Pós-

Estruturalismo; Interacionismo Simbólico, entre outras.  

  

Metodologia das Ciências Sociais  

Epistemologia: teoria e metodologia, conhecimento científico e realidade social; objetividade e 

subjetividade; Paradigmas das ciências sociais. Principais correntes teórico-metodológicas na 

Sociologia: positivismo, dialética, enfoques compreensivos, estrutural- funcionalismo, 

estruturalismo. Técnicas de coleta e análise de dados na pesquisa empírica: a enquete, a entrevista, 

a biografia, a história de vida, a observação participante, a pesquisa ação. 

 



Seminário Avançado em Sociologia I  

Estudos aprofundados sobre autores e escolas da Sociologia Contemporânea, com ênfase nos seus 

fundamentos teórico-metodológicos e desdobramentos propostos.  

  

Seminário Avançado em Sociologia II  

Estudos aprofundados em Metodologias das Ciências Sociais, com ênfase nas abordagens 

contemporâneas e suas implicações nos campos teórico e empírico.  

  

Sociologia do Trabalho  

O trabalho na teoria clássica, sua centralidade na vida social. A divisão do trabalho e as classes 

sociais. A formação da classe trabalhadora. Trabalho e conflito. Sindicalismo. Mercados de trabalho. 

Inovações tecnológicas e organizacionais e seus impactos no trabalho; Terceirização e precarização 

do trabalho. A sociedade industrial e pós-industrial; Trabalho clássico e não clássico; Trabalho e 

desenvolvimento; Trabalho e políticas públicas; Trabalho e cidadania.  

  

Políticas Sociais e Cidadania  

Políticas Sociais e Cidadania em perspectiva histórica e teórica. Emergência e desenvolvimento das 

políticas sociais e dos direitos de cidadania no Brasil e na América Latina. O sistema de proteção 

social brasileiro em perspectiva comparada com os países do Norte e com a América Latina: 

processos de constituição, características históricas e tendências contemporâneas. Abordagens 

recentes sobre o processo de construção democrática no Brasil e na América Latina: sociedade civil, 

espaço público, cidadania, movimentos sociais.  

  

Sociologia da Cultura  

A problemática da Sociologia da Cultura; Modernidade e cultura; Indústria cultural; Identidades, 

subjetividades e cultura; Temas da cultura contemporânea.  

  

Culturas e Sociabilidades  

Sociabilidades; formas de socialização; interfaces entre cultura e sociabilidades; manifestações 

culturais; juventude, violência, saúde e biossociabilidades/biosocialidades.  

  

Gênero e Sexualidade  

Questões teórico-metodológicas fundamentais para os estudos das relações de gênero e da 

sexualidade. As diversas interpretações das noções de gênero e sexo. As lutas políticas das mulheres, 

o feminismo e a transformação nas práticas culturais. Sexualidades transversas e homocultura. Lutas 

pela diversidade e cidadania  



  

Metodologias de Investigação em Gênero  

Abordagens metodológicas qualitativas nos estudos de gênero. Uso de ferramentas investigat ivas 

nos estudos sobre vida privada.  Ética na pesquisa em gênero. Análises de dados de pesquisa em 

gênero.  

  

Sociologia do corpo e da saúde  

Corpo e saúde como objeto sociológico. Interfaces entre ciências e corpo. Doença, novos 

adoecimentos e molecularização da vida. Práticas de saúde e biossocialidades. Políticas de saúde. 

Bioidentidades e cuidados de si. Narrativas da doença.  

  

Pesquisa e teoria em saúde  

Abordagens teóricas e metodológicas sobre temas relacionados à interface entre saúde, corpo e 

sociedade.  

  

Marcadores Sociais da Diferença: Relações Raciais, Infância, Religião  

Debate teórico sobre marcadores sociais da diferença contemplando temas, tais como: religião, 

festas, religião, infância e relações raciais.  

  

Disciplina da Linha Teoria Social  

Sociologias contemporâneas: aprofundamentos teórico-metodológicos  

  

Tópicos Especiais I  

Cursos de curta duração com professores convidados, ou mesmo do quadro do Programa de Pós-

Graduação em Sociologia sob temas específicos de interesse das linhas de pesquisa, ou ainda de 

interesse genérico como cursos complementares.  

  

Tópicos Especiais II  

Cursos de curta duração com professores convidados, ou mesmo do quadro do Programa de Pós-

Graduação em Sociologia sob temas específicos de interesse das linhas de pesquisa, ou ainda de 

interesse genérico como cursos complementares. 

 

Tópicos Especiais III 

Cursos de curta duração com professores convidados, ou mesmo do quadro do Programa de Pós-

Graduação em Sociologia sobre temas específicos de interesse das linhas de pesquisa, ou ainda de 

interesse genérico como cursos complementares. 



 

Tópicos Especiais IV 

Cursos de curta duração com professores convidados, ou mesmo do quadro do Programa de Pós-

Graduação em Sociologia sobre temas específicos de interesse das linhas de pesquisa, ou ainda de 

interesse genérico como cursos complementares. 

  

Leitura Dirigida  

O aluno, sob a responsabilidade do orientador ou professor especialista no tema de interesse da 

Dissertação ou Tese, trabalhará sobre uma bibliografia específica.  

  


