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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM SOCIOLOGIA
Ementas das Disciplinas 1º Semestre 2019

OBRIGATÓRIAS
TEORIA SOCIOLÓGICA I, Prof. Dr. Cleito Pereira dos Santos
Segundas, 14-18h, Início 18/03 Ementa:
Contexto histórico do surgimento da sociologia; Émile Durkheim e a formalização
sociológica; Max Weber e a sociologia compreensiva; Karl Marx e a crítica à sociedade
capitalista.
MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA, Prof. Dr. Jordão Horta Nunes
Terças, 14-18h, início 19/03
Ementa:
O principal objetivo é intermediar uma introdução à metodologia das ciências sociais,
segundo um enfoque pluralista. O curso articula os objetos mais comuns da pesquisa
sociológica (representações, teorias, ações e fatos) a reflexões, em nível metateórico,
teórico e técnico, sobre possibilidades adequadas de sua realização. As sessões
compreendem os seguintes tipos de atividades: a) aulas expositivas dialógicas; b)
seminários de exposição e discussão de artigos da produção científica recente em
ciências sociais; c) oficinas de técnicas de pesquisa com base na metodologia de
projetos realizados ou em desenvolvimento no PPGS; d) sessões, no decurso do
programa ou em horários agendados à parte, de treinamento com aplicativos
computacionais de análise quantitativa ou qualitativa.
O programa a seguir apresenta, para cada uma das quatro seções, os textos considerados
fundamentais para a compreensão dos artigos que exemplificam ações metodológicas
que incidem, grosso modo, sobre representações, teorias, ações ou fatos. Os principais
textos estão com moldura sombreada e os demais são suplementares. Os artigos
correspondentes estão emoldurados abaixo das indicações bibliográficas e serão
trabalhados em seminários, cujas atribuições serão realizadas na aula introdutória.
OPTATIVAS
TÓPICOS AVANÇADOS EM SOCIOLOGIA - As contribuições do pensamento de
Norbert Elias e Pierre Bourdieu para a teoria sociológica, Profa. Dra. Vanessa Berto,
Terça - 8-12h - 20 vagas, sendo cinco para especiais.
Ementa: O curso se propõe a análise das obras de Norbert Elias e Pierre Bourdieu, dois
nomes fundamentais da Sociologia do século XX, bem como suas convergências∕
divergências teóricas e conceituais. As trajetórias desses dois intelectuais, vistas de
forma comparada, podem fornecer elementos importantes para a melhor compreensão
de como os dois pensadores, com origens sociais diferentes, foram capazes de inscrever
seus nomes no cenário intelectual de forma tão marcante.

TÓPICOS AVANÇADOS EM SOCIOLOGIA - Violências e controle social, Profa.
Dra. Telma Ferreira Nascimento Durães - Quarta - 8-12h 20 vagas, sendo cinco para
especiais.
Ementa:
Abordar teoricamente as diferentes concepções de violência implicadas nas relações
existentes entre Estado e sociedade. Discutir a noção de controle social buscando
recuperar sua trajetória nas ciências sociais. Realizar uma reflexão acerca das
continuidades e rupturas dos mecanismos de controle social nas sociedades modernas.

