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A) Temática e propósitos gerais 
 

 O curso, nas suas componentes formativa e propedêutica do trabalho sociológico visa  

aproximar os estudantes da compreensão da praxis humana no cenário da dimensão societal, 

bem como da linguagem específica dos conceitos e das principais problemáticas que definem a 

Sociologia. 

Assim, numa primeira análise, procurar-se-á clarificar o conceito da disciplina e 

subsequentemente denunciar, a dificuldade epistemológica inerente à sua definição ou seja, 

aquilo que é  entendido como adjacente ao seu âmbito de intervenção. 

 Nesse contexto, priorizar-se-á a contextualização da Sociologia no universo da  

pluridisciplinaridade, para assim  se aceder à sua definição como discurso científico.  

 Depois da conceptualização dos instrumentos necessários à pesquisa e depois de se 

perscrutarem as teorias basilares dos principais mestres da Sociologia, enveredar-se-á pela 

tentativa de compreensão  do papel estruturante das dimensões social e cultural na esfera  das 

interacções com o meio circundante. 

 Analisando e procurando integrar as forças dinamizadoras e produtoras das 

transformações sociais em análises focalizadas, a unidade do curso culminará na questão  da 

problematicidade sociológica sobre que convergem, em recíproca interpelação, a identidade e a 

cultura. 

 

B) Conteúdos programáticos 

 

1ª Parte - A Sociologia como ciência 



 

a) Conceito, objecto e métodos; 

b) A multiplicidade das abordagens; 

c) A problematicidade sociológica; 

d) A Sociologia e as restantes ciências; 

e) O papel do sociólogo; 

f) Correntes sociológicas. 

 

 

2ª Parte - Cultura e organizações sociais  

 

a) Noção de cultura; 

b) Dinâmica da estratificação social: tipos de estratificação e classes sociais; 

c) Mudança sociocultural; 

d) Movimentos sociais: definição, funções e tipologias; 

e) Assimetrias sociais; 

f) Pluralismo social: etnias, minorias e raças; 

g) Valores sociais: hierarquia e estrutura; 

h) Socialização e aculturação; 

i) Discriminação social; 

j) A desviância. 

 

 

3ª Parte- Temas principais da sociologia 

 

a) As Forças Armadas e o Poder Político: conceito de guerra, organização e características; 

b) A família: relações de parentesco, casamento, separação e divórcio; 

c) Religião, religiosidade e pluralismo religioso; 

e) Os tentáculos da globalização; 

 

 

4ª Parte- A Sociedade Organizada 

 

a) A natureza das organizações; 

b) Organizações complexas: conceito, tipos, funções, objectivos, meios e ambiente; 



c) Estruturas e processos organizacionais; 

d) As organizações no seu meio ambiente; 

e) O indivíduo e o grupo nas organizações; 

f) Relações estratégicas e sistemas de acção concretos; 

g) Identidade, cultura e mudança nas organizações; 

h) Desenvolvimento, avaliação de desempenho e participação nas organizações; 

i) Mudança e inovação. 

 

 

Avaliação 

 

 A avaliação será efectuada, no final de cada semestre, mediante a prestação de uma prova de 

frequência, relativa aos pontos do programa apresentado 

Aconselha-se, no entanto, a realização de um trabalho temático, como elemento 

complementar da avaliação.  

Para os alunos de Psicologia serão solicitados trabalhos ao longo do 2º Semestre. 
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