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                                                                                                         Ficha 2 (variável)

         

 Disciplina: Sociedade e Política  Código: DSH062

 Natureza: 

 (  x  ) Obrigatória         

 (     ) Optativa

   (     ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (     ) Presencial      (     ) Totalmente EAD     (     ) CH em EAD:
_______

 CH Total:
36

 CH
Semanal: 4

 

Padrão
(PD): 36

 

Laboratório
(LB): 

Campo
(CP): 

Estágio
(ES): 

Orientada
(OR): 

Prática
Específica
(PE): 

Estágio de
Formação
Pedagógica
(EFP):

Extensão
(EXT):

Prática Como
Componente
Curricular
(PCC): 

Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-EXT-PCC) 4

*indicar a carga horária que será à distância. 36

EMENTA 

A formação política, econômica e cultural do Brasil. Teorias do crescimento e desenvolvimento econômico e social. Questões de gênero e
étnicas: comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas. Direitos humanos.

                                                                                   JUSTIFICATIVA PARA A OFERTA A DISTÂNCIA

O contexto atual é o de distanciamento social ocasionado pela pandemia do COVID-19. Nele, é necessário evitar o contato presencial mas, ao
mesmo tempo, é imprescindível manter o andamento do curso e a possibilidade de que os alunos possam dar continuidade à integralização
curricular. A disciplina de Sociedade e Política pertence ao núcleo de conteúdos obrigatórios do curso e ocorre estrategicamente no sexto
semestre do curso, período em que os acadêmicos podem associar de forma mais orgânica com outras disciplina já cursada.

                                                                                                              PROGRAMA

� O conhecimento cientifico e a evolução da sociedade;

� Origens da sociedade brasileira;

� Ciclos da economia Brasileira;

� Teorias do crescimento e desenvolvimento

� Interpretações sobre a formação do Brasil

� Direitos Humanos 

OBJETIVO GERAL

Aprofundar os conhecimentos sobre a origem da sociedade brasileira, seu crescimento e desenvolvimento e as relações relativas a pólis -
(vida urbana). 
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OBJETIVO ESPECÍFICO

Discutir a evolução da sociedade brasileira;
Entender as contribuição da filosofia e da sociologia para a compreensão da realidade
Avaliar os ciclos de crescimento econômico no país;
Conhecer as teorias de crescimento e desenvolvimento
Avaliar questões que afetam a sociedade, comunidade, coletividade decorrente da vida urbana.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

Neste contexto de aulas remotas, oriundo da pandemia causada pelo COVID-19, os procedimentos didáticos estão dispostos de forma a
viabilizar a aprendizagem dos estudantes de maneira não-presencial, ou seja, para conduzi-los em direção aos objetivos da disciplina, os
conteúdos propostos serão desenvolvidos por meio de:− Aulas assíncronas: Disponibilização de material didático (apostilas) com textos e
atividades complementares visando a fixação e encaminhamentos para autoavaliação. - Aulas sincrônicas com a necessidade de participação
do aluno e do professor – conectados no mesmo momento e interagir entre si seja via web conferência e Chats e para tal, usaremos a
plataforma do Google Meet. - Disponibilização de materiais de estudos via plataforma digital Moodle e e_mail − Estudos e leituras orientadas;
− Pesquisas; − Filmes/vídeos; − Proposição de situações-problema relativas ao contexto da Sociedade.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

 

As avaliações visam verificar a compreensão e evolução dos alunos nos temas discutidos e proporcionar ao aluno o cumprimento dos
objetivos propostos. Serão realizadas avaliações parciais com peso de 30% e uma prova final com peso de 70% formando um total máximo
de 100 pontos. A Média semestral será calculada pela fórmula (PnX30 + PfX70) O aluno que alcançar média igual ou superior a 70 estará
aprovado e os alunos que obtiverem nota inferior a 40 estarão reprovados. Os demais deverão realizar prova de exame via plataforma do
Google Meet.

A prova terá valor 100 e a média final será calculada através da fórmula (MS+ E)/2, sendo MS= média semestral, E = nota de exame. Os
alunos que alcançarem média final igual a 50 ou superior estarão aprovados. As avaliações Pn serão através de: Atividades/trabalhos,
resumos, sínteses/resenhas, análises críticas e autoavaliações com peso de até 30%. A prova final (Pf) terá peso de 70%. OBSERVAÇÃO: De
acordo com a resolução do período especial, o controle de frequência se dará por meio da realização, de forma assíncrona, de trabalhos e
exercícios domiciliares desenvolvidos pelas/pelos estudantes.
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Professor da Disciplina: Eduardo Gelinski Júnior Assinatura: __________________________________________

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Tiago Venturi Assinatura: __________________________________________

=============================================================================================================

                                               Cronograma de Sociedade e Política DSH 062   30 VAGAS

                                                         Eng. Bioprocesso e Biotecnologia  – ERE3

                                                                      Prof. Eduardo Gelinski Junior

 Data Atividade CH

01

05/05

21:00

23:00

2 h atividade síncrona: Apresentação da disciplina, plataforma, tarefas,
fichas e objetivos
Diálogo sobre o conceito de conhecimento e sobre os tipos de
conhecimento.
Plataforma: Google Meet

+ 2h assíncrona:  Materiais didáticos texto de metodologia

4 h.
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02 12/05

3 h assíncronas: Os tipos de conhecimento; Senso comum x
conhecimento científico: o rompimento de dogmas

 Leitura dirigida Texto 1:  LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade.
Ciência e conhecimento científico. IN: _________. Fundamentos de metodologia
científica. 5. ed. – São Paulo: Atlas, 2003. p. 75-81

3 h.

03

   19/05

21:00

23:00

2 h atividade síncrona: A contribuição da filosofia e da sociologia para a
compreensão da realidade
Plataforma: Google Meet

+ 2 h. assíncrona: Leitura e Atividade de fixação - Texto 2: BERGER, P. A
Construção Social da Realidade. 13 ed. Petrópolis: Vozes, 1996

4 h

04
26/05

 
3 h. assíncronas: A formação da sociedade brasileira
Leituras e síntese 3 h.

05

02/06

21:00

23:00

 2h. atividade síncrona : Ciclos da economia Brasileira;
Plataforma: Google Meet

•          2 h. assíncronas: Leitura e atividades
4 h.

06
09/06

 
3 h. assíncronas: Ciclos da economia Brasileira  
Leitura e atividade 3 h.

07

16/06

21:00

23:00

2 h. atividade síncronas: Teorias do crescimento .
Plataforma: Google Meet
2 h. assíncronas: Leituras e atividades dirigidas

4 h.

08 23/06
4h assíncronas: Origens da questão do desenvolvimento econômico

Leitura e Resumo
4 h.

09

30/06

21:00

23:00

2h atividade síncronas: Indicadores de desenvolvimento e a nova
economia evolucionária
Plataforma: Google Meet
1 h. assíncronas: Leitura

3 h.

10 07/07 Assíncrona – Avaliação Final (prova) 4 h.

Total 36 h.

                              

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Gelinski Júnior, Usuário Externo, em
27/04/2021, às 17:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3474579 e
o código CRC EBC77D31.
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