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PLANO DE ATIVIDADES REMOTAS 
Componentes Curriculares 2020-1 (em 2021-1) 

 
 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
O Curso de Licenciatura em Educação do Campo foi aprovado pela Resolução 339/CONSEA, de junho de 2014, 
retificada pela Resolução 341/CONSEA, de 24 de julho de 2014. Autorizado pela portaria do Ministério da 
Educação n° 646 de 30 de outubro de 2014, publicada no Diário Oficial da União no dia 03 de novembro de 
2014. Estabelece diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de 
atendimento da Educação Básica do Campo e pela Resolução Nº 2, de 1º de julho de 2015, do CNE/MEC, que 
define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior. 
 
 

Disciplina/Unidade 
Curricular 

Código Habilitação Turma 

Sociologia I DAE00519 Ciências Humanas III Período 

Carga Horária 
Tempo Universidade 

Carga Horária 
Tempo Comunidade 

Carga Horária Total Pré-Requisito 

50 horas 30 horas 80 horas Não há 

Período Letivo: 2020-1 Período de Aulas: 08/02/2021 a 21/05/2021 

Docente: Emerson Roberto de Araujo Pessoa 

 
 

EMENTA 
A Disciplina Sociologia precisa ser compreendida no contexto do estudo das ciências 
humanas e sociais, envolvendo os conceitos fundamentais desta ciência e concepções de 
mundo que a norteiam, bem como formas de conceituá-la e os estudos dos clássicos do 
pensamento sociológico e dos estudiosos dos dias atuais; O socialismo e o aparecimento de 
suas idéias no Brasil; As idéias socialistas no Brasil. É importante compreender também, que 
esse campo do conhecimento surge no momento em que as diversas áreas do saber 
sistematizado atingem o status de Ciência. 
 

OBJETIVOS 
 Objetivo Geral 
A disciplina de Sociologia permitirá a pessoa acadêmica do Curso de Educação do Campo compreender o 
surgimento da Sociologia e suas especificidades como saber científico. Primeiramente, será apresentado o 
contexto social, cultural e político de surgimento da Sociologia e o Positivismo Comtiano. Posteriormente, os 
clássicos Durkheim, Weber e Marx serão apresentados de modo a possibilitar a compreensão das noções 
básicas de sociologia (o individuo e a estrutura social, instituições sociais, ideologia, desigualdades, 
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organizações e mudança social) e suas relações com o surgimento do Sistema Capitalista e suas 
transformações contemporâneas.  

Objetivos Específicos 

- Caracterizar o contexto histórico, social e político de surgimento da Sociologia; 

- Compreender e interpretar a Sociologia Positivista de August Comte; 

- Compreender e interpretar a Sociologia Funcionalista de Émile Durkheim; 

- Compreender e interpretar a Sociologia Materialista Histórica de Karl Marx. 

 
METODOLOGIA 

Descrição da metodologia de trabalho, estratégias e recursos de desenvolvimento do componente curricular. Com especial atenção, 
conforme determina a Resolução 287/2020/CONSEA, para a explanação das aulas e atividades realizadas de forma online/remota, 
síncronas ou assíncronas; e para a exposição das ferramentas a serem utilizadas, destacando, dentre elas, os meios/dispositivos 
tecnológicos (vídeo, site, plataforma virtual, chats, e-mail etc.) e suas respectivas formas e regras de uso. 
 
Considerando a Resolução 287/2020/CONSEA a metodologia e ferramentas para o ensino remoto serão do 
seguinte modo: Aula expositiva transmitida ao vivo para a turma via Google Meet, para as aulas síncronas, 
seguindo os conteúdos programáticos aqui dispostos. Para as aulas assíncronas serão dispostos artigos 
científicos, revistas, jornais, filmes/documentários, podcasts, dentre outros textos e materiais audiovisuais para 
realização de atividades dirigidas. O SIGAA e o Google Sala de Aula serão os recursos para atividades 
assíncronas, bem como para comunicações com a turma e indicações dos textos para as leituras. Para além destes 
Ambientes Virtuais de Aprendizagens (AVAs) também será utilizado um grupo de discussão e comunicação com 
as pessoas alunas no aplicativo Whatsapp. 
 

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Descrição dos procedimentos e critérios adotados para avaliação do processo de ensino-aprendizagem  do componente curricular, em 
consonância com seus objetivos e a metodologia de trabalho, especialmente quanto ao ambiente de aprendizagem de forma online/remota. 
 
O rendimento na disciplina será avaliado por meio de duas avaliações: Primeira avaliação – será a escrita de uma 
análise sociológica da obra cinematográfica “Dente Canino” por meio da Teoria Funcionalista de Durkheim 
(N1), a segunda avaliação – será a escrita de um texto argumentativo/comparativo sobre as 3 Teorias 
Sociológicas estudadas durante a disciplina.  
  

N = (N1+N2)/2 
 
O discente que obtiver média final inferior a 60 (sessenta) terá direito a uma avaliação repositiva. A Repositiva 
será realizada com toda a matéria do semestre e considerar-se-á aprovado, após a avaliação, o discente que 
obtiver média igual ou superior a 60 (sessenta). 
 
A não realização de alguma avaliação no decorrer do semestre implica em não obtenção da nota na mesma, 
impossibilitando o caráter de reposição por meio da nota obtida na avaliação repositiva (Resolução 
251/CONSEPE, de 27/11/97). 
 
 

CRONOGRAMA 

Data 
Horário 

Descrição de Atividades Síncronas Início Final 
11/02/2021 16:00 h 18:00 h Apresentação da ementa, conteúdo programático, formas de avaliação e demais 
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tópicos do Plano de Ensino inerentes à disciplina. 
18/02/2021 10:00 h  12:10 h Contexto histórico de surgimento da Sociologia 
25/02/2021 10:00 h 12:10 h (Tempo Comunidade) As mudanças sociais decorrentes da Revolução 

Industrial.  
04/03/2021 10:00 h 12:10 h Comte e o Positivismo.  
11/03/2021 10:00 h 12:10 h Durkheim e a Sociologia Funcionalista.  
11/03/2021 16:00 h 18:10 h Continuação Durkheim e a Sociologia Funcionalista 
18/03/2021 10:00 h 12:10 h (Tempo Comunidade) Avaliação 1  
25/03/2021 10:00 h 12:10 h  Weber e a Sociologia Compreensiva  
01/04/2021 10:00 h 12:10 h Continuação Weber e a Sociologia Compreensiva.  
15/04/2021 10:00 h 12:10 h Marx e o Materialismo Histórico. 
22/04/2021 10:00 h  12:10 h Marx e o Materialismo Histórico. 
22/04/2021 16:00 h  18:10 h  Conceito de Mais-Valia.  
06/05/2021 10:00 h 12:10 h O socialismo.  
20/05/2021 10:00 h 12:10 h Avaliação 2. 
26/05/2021 07:50 h 12:10 h Repositiva 

CH de atividade síncrona: 28 horas 
* Inserir o número de linhas necessárias para evidenciar as aulas/atividades, explicitando na descrição  o conteúdo a abordar. Inserir as aulas ministradas até 
18/03/2020, discriminando aulas de Tempo Universidade de Tempo Comunidade. 
 

CRONOGRAMA 

Data 
Horário 

Descrição de Atividades Assíncronas* Início Final 
11/02/2021 13:50 h 16:00 h Leitura e análise do texto “Ritos corporais entre os Nacirema”.  
18/02/2021 07:50 h 10:00 h  Leitura da Introdução do livro “Um toque de clássicos”.  
25/02/2021 07:50 h 10:00 h (Tempo Comunidade) Leitura do capítulo XVI “A semente que semeais, outro 

colhe...” do livro “A história da riqueza do homem”. 
04/03/2021 07:50 h 10:00 h Estudo dirigido da introdução do livro “Um toque de clássicos”.  
11/03/2021 07:50 h 10:00 h Leitura do capítulo “Émile Durkheim” do livro “Um toque de clássicos”. 

 11/03/2021 13:50 h 16:00 h Continuação da leitura e questionário do capítulo “Émile Durkheim” do livro “Um 
toque de clássicos”. 

18/03/2021 07:50 h 10:00 h (Tempo Comunidade) Atividade em conjunto com as disciplinas de Etnociência e 
saberes da terra e Estudos Étnicos Raciais sobre a pandemia 

25/03/2021 07:50 h 10:00 h Leitura do capítulo “Max Weber” do livro “Um toque de clássicos”. 
01/04/2021 07:50 h 10:00 h Continuação da leitura e questionário sobre o capítulo “Max Weber” do livro “Um 

toque de clássicos”. 

08/04/2021 07:50 h 12:10 h  (Tempo Comunidade) Preparação da atividade em conjunto com as disciplinas de 
“Etnociência e saberes da terra” e “Estudos Étnicos Raciais” sobre questão indígena.  

08/04/2021 13:50 h 18:10 h (Tempo Comunidade) Preparação da atividade em conjunto com as disciplinas de 
“Etnociência e saberes da terra” e “Estudos Étnicos Raciais” sobre questão indígena. 

15/04/2021 07:50 h  10:00 h Leitura do capítulo “Karl Marx” do livro “Um toque de clássicos”.  
22/04/2021 07:50 h 10:00 h Continuação da Leitura e questionário do capítulo “Karl Marx” do livro “Um toque de 

clássicos”. 
22/04/2021 13:50 h  16:00 h  Leitura do livro “O que é mais-valia” (Coleção primeiros passos).  
29/04/2021 07:50 h 12:10 h (Tempo Comunidade) Preparação da atividade em conjunto com as disciplinas de 

“Etnociência e saberes da terra” e “Estudos Étnicos Raciais” sobre questão agrária no 
Brasil.  

29/04/2021 13:50 h  18:10 h  (Tempo Comunidade) Preparação da atividade em conjunto com as disciplinas de 
“Etnociência e saberes da terra” e “Estudos Étnicos Raciais” sobre questão agrária no 
Brasil. 
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06/05/2021 07:50 h 10:00 h Leitura do livro “O manifesto do Partido Comunista” de Karl Marx.  
13/05/2021 07:50 h 12:10 h (Tempo Comunidade) Confecção de um vídeo sobre a questão agrária no Brasil para 

ser compartilhado na comunidade.  
13/05/2021 13:50 h  18:10 h  (Tempo Comunidade) Confecção de um vídeo sobre a questão agrária no Brasil para 

ser compartilhado na comunidade. 
20/05/2021 07:50 h 10:00 h Confecção de um texto anônimo avaliativo da disciplina pelas pessoas alunas.   

CH de atividade síncrona: 52 horas 
* Inserir o número de linhas necessárias para evidenciar as aulas/atividades assíncronas, explicitado na descrição o conteúdo a abordar. 
 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 
Descrição das referências basilares do componente curricular, dentre aquelas que constam em sua bibliografia disposta na estrutura 
curricular do curso. 
 
COULSON, Margaret A. & RIDDELL, David S. Introdução critica à sociologia. 3ª ed. Rio de 
Janeiro: Zaar, 1973. 
DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. São Paulo: abril, 1973. 
FORACCCHI, M. Alice & MARTINS, J. de Souza. Sociologia e sociedade: leituras de 
introdução à sociologia. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, s. ed., 1978. 
KONDER, L. As idéias socialistas no Brasil. São Paulo: Moderna, 1995.  
LENIN, V. As três fontes e as três partes constitutivas do marxismo. São Paulo: Expressão Popular, 
2008. 
MACRAE, Donal G. As idéias de Max Weber. São Paulo: Cultrix, 1988. 
_____________. O que é sociologia. 58. ed. São Paulo: Brasiliense, 2002. 
 
 

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 
Descrição das referências do componente curricular tidas complementares dentre as que constam em sua bibliografia listada na estrutura 
curricular do curso, bem como de outras referências não listadas. 
 
COSTA, C. Sociologia: introdução à ciência da sociologia. 2. ed. São Paulo: Moderna, 1997. 
DURKHEIM, Émile. As Regras do método sociológico. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 1999. 
_______________. Da divisão do trabalho social. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 1995. 
FLORESTAN, Fernandes. Elementos de sociologia. Teórica. 2. ed. São Paulo: Editora Nacional, 1974. 
GIDDENS, Anthony; TURNER, Jonathan; org. Teoria social hoje. São Paulo: Editora da UNESP, 1999. 
GRAZIANO NETO, Francisco. Questão Agrária e Ecologia. São Paulo: Brasiliense, 1985. 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: 10 ª Ed. DPeA, 2005.  
HUBERMAN, Leo. História da Riqueza do Homem. Rio de Janeiro: Ed. LTC, 1986. 
LAKATOS, Eva Maria. Sociologia Geral. 6ª edição. São Paulo: Atlas, 1990 
MARCUSE, Herbert. A ideologia da sociedade industrial. 6 ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1982. 
MARX, Karl. O Capital – Livro 1: o processo de produção capitalista. Rio de Janeiro: Ed. Civilização 
Brasileira, 1968. 
_________. O Capital: edição resumida, por Julian Borchardt. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara, 1980.  
_________. A ideologia Alemã. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
MARX, K. & ENGELS, F. Manifesto do partido comunista. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1998. 
MARTINS, José de Souza. Reforma Agrária e os limites da democracia na Nova República. São Paulo: 
HUCITEC, 1986. 
QUINTANEIRO, Tania. Um toque de clássicos: Marx, Durkheim e Weber / Tania Quintaneiro, Maria Ligia 
de Oliveira Barbosa, Marcia Gardênia de Oliveira. – 2. Ed. Ver. Amp. – Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002. 
SANDRONI, Paulo. O que é mais-valia. 5ª Ed. São Paulo: Brasiliense, 1985.  
SPINDEL, Arnaldo. O que é socialismo. 7ª Ed. São Paulo: brasiliense, 1981. 
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Ciência dos Discentes quanto ao Plano de Atividades Remotas 
Os discentes tomaram ciência quanto a este Plano de Atividades Remotas, com manifestação de adesão ou não 
ao mesmo, conforme determina a Resolução 287/2020/CONSEA, por meio do Formulário Google no dia 
09/02/2021. 
 

Rolim de Moura, 15 de Fevereiro de 2020. 
 
 

           
 

 
 Profa. Ms. Emerson Roberto de Araujo Pessoa. 

 
 
 
 


