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PLANO DE ENSINO
2019 – 1º Semestre

Curso: PSICOLOGIA
Disciplina: SOCIOLOGIA
Semestre: 1

Turma: A

Carga Horária: 40 h/a

Professor responsável: LUIZ ALBERTO ASATO
MISSÃO E OBJETIVOS DA INSTITUIÇÃO
Promover a formação integral do homem, com valores éticos e cristãos. Preparar profissionais qualificados,
buscando a síntese entre ciência, cultura e fé, à luz do Evangelho, da doutrina da Igreja Católica e da pedagogia de
Dom Bosco condensada no sistema preventivo, cuja missão se resume em “contribuir na formação ética, cristã e
salesiana de cidadão através da produção e difusão do conhecimento e da cultura”.
OBJETIVOS DO CURSO
O curso assume como seu objetivo geral formar psicólogos dotados dos conhecimentos necessários para:" Planejar
e executar investigações científicas, valendo-se dos diferentes métodos de conhecimento desenvolvidos pela
psicologia e ciências afins, bem como compartilhar e debater seus resultados com a comunidade científica;
Desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde psicológica e psicossocial, tanto em
nível individual quanto coletivo, bem como a realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e
dos princípios da ética/bioética; Realizar com autonomia seu trabalho, sendo capaz de avaliar, sistematizar e decidir
as condutas mais adequadas, baseando-se em análises científicas; Comunicar-se eficientemente com outros
profissionais de saúde e o público em geral, mantendo os princípios éticos no uso das informações a eles
confiadas; Trabalhar em equipe multiprofissional, inclusive assumindo posições de liderança, sempre tendo em
vista o bem estar da comunidade; Encarregar-se de empreendimentos e de funções administrativas, estando apto a
tomar iniciativas, fazer o gerenciamento e administração da força de trabalho, dos recursos físicos, materiais e de
informação, e de controlar e avaliar a execução de projetos; Empenhar-se em aprender continuamente, assumindo
a responsabilidade e compromisso com sua educação permanente, bem como com o treinamento das futuras
gerações de profissionais, estimulando e desenvolvendo a mobilidade acadêmica e profissional, a formação e a
cooperação através de redes nacionais e internacionais.
OBJETIVOS DA DISCIPLINA
Iniciar o aluno no pensamento sociológico contribuindo para o desenvolvimento de uma reflexão crítica acerca da
sociedade e dos fenômenos sociais contemporâneos. Discutir a Sociologia como conhecimento científico. Refletir
sobre a Sociologia como instrumento de análise da realidade social. Discutir temas pertinentes ao curso. Relacionar
os assuntos tratados no curso, com o cotidiano pessoal e profissional. Interpretar as desigualdades sociais.
Fundamentar a reflexão sociológica ampliando as visões sobre processos sociais em articulação com a saúde em
geral.
EMENTA
Surgimento da sociologia. O objetivo da sociologia. Fundadores das ciências sociais. Cultura e processo de
socialização. Desigualdade e estratificação social. Instituições sociais. Sociologia da saúde.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Apresentação do Plano de ensino
1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
1.1 O conhecimento como característica da humanidade
1.2 Formas de conhecimentos
2 COMPREENSÃO DA SOCIEDADE
1.1 Sociologia: uma ciência da sociedade
1.2 Conceitos básicos
1.3 O uso da sociologia nos diversos campos da atividade humana
3- FORMAÇÃO DA SOCIOLOGIA
3.1 Contexto histórico do surgimento da Sociologia
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3.2 A Revolução Burguesa, Francesa e Industrial.
3.3 Fundadores das Ciências Sociais
3.4 O darwinismo social
3.5 Auguste Comte e Émile Durkheim
3.6 Max Weber
3.7 Karl Marx
4 DESIGUALDADE SOCIAL
4.1 Estratificação social
4.2 Desigualdade de raça e etnia - gênero e de idade
5. INSTITUIÇÕES SOCIAIS
5.1 A família e a religião
5.2 A política a economia e a educação
6 SOCIOLOGIA DA SAÚDE
6.1 As causas sociais das doenças
6.2 O paradoxo da miséria, doenças e tecnologias avançadas
7 POLÍTICAS SOCIAIS
7.1 As saúde como Política Social
7.2 Sistemas de saúde: o público e o privado
7.3 Compromisso ético
SISTEMÁTICA DE TRABALHO E RECURSOS DIDÁTICOS
Aulas dialogadas, análise e discussão em grupos de assuntos relacionados aos textos lidos, pesquisas, resolução
de exercícios, sessão de vídeo, seminários e debates.
Recursos didáticos: Lousa, pincel, computador e data show (múltimeios)
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
- Participação em sala de aula e nos debates e trabalhos propostos;
- Aproveitamento dos estudos em grupos;
- Trabalhos escritos (discernimento dos conceitos);
- Conteúdos das pesquisas (elaboração do raciocínio e coerência);
- Provas escritas (conteúdo, lógica e coerência textual).
ATIVIDADES EXTRACLASSE/ PROJETOS ESPECIAIS
- Preparação de seminários: pesquisa, organização do conteúdo e escolha do formato da apresentação.
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REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
BERGER, P.L; LUCMANN T. A construção social da realidade: Tratado de sociologia do conhecimento. 2 ed..
Petrópolis: Vozes, 2001
CHARON M. JOEL, VIGILANT LEE GARTH, Sociologia, 2ed, São Paulo: Saraiva, 2013 (BIBLIOTECA VIRTUAL)
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