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1. IDENTIFICAÇÃO
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Teoria Sociológica Contemporânea
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Código: INCIS39018 Período/Série:
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Turma: S1

Carga Horária: Natureza:

Teórica: 60 Prá�ca: 0 Total: 60 Obrigatória:
 ( X )

Ele�v
a:(X)

Opta�va:   ( )

Professor(A): Debora Regina Pastana Ano/Semestre: 2022/1º

Observações:
Componente curricular ministrado a par�r do dia 26/09 conforme calendário acadêmico
aprovado pelo CONGRAD (RESOLUÇÃO CONGRAD Nº 56, DE 13 DE JUNHO DE 2022)

2. EMENTA

As  concepções  de  modernidade,  pós-modernidade  e  suas  derivações  (modernidade  reflexiva,
modernidade líquida, alta modernidade, hipermodernidade). O debate pós-colonialista.

3. JUSTIFICATIVA

Este  componente  curricular  examina  algumas  questões  que  surgem  nos  úl�mos  quarenta
anos, apontando como a Sociologia tem  desenvolvido suas análises. Nesse sen�do, o componente se
jus�fica, pois dá uma ideia da heterogeneidade e amplitude dos campos temá�cos e metodológicos
que se abriram à reflexão e pesquisa sociológicas. 

4. OBJETIVO

Obje�vo Geral:

Apresentar para reflexão e discussão a elaboração teórica da Sociologia contemporânea acerca dos
processos de mudanças sociais em curso nas sociedades ocidentais e as tendências que emergem e
cons�tuem possibilidades para uma nova ordem social.

Obje�vos Específicos:

Introduzir o (a) discente à teoria sociológica contemporânea a par�r de referenciais metodológicos
que  expressam com propriedade a especificidade das reflexões nesse momento par�cular

5. PROGRAMA

I – A Modernidade como marco histórico
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● O tempo e o espaço no projeto iluminista                                                 ● Cultura e trabalho no
contexto capitalista

● Teorias clássicas sobre a modernidade

II – As origens da pós-modernidade

● Relato histórico das origens da noção do pós-moderno

● O mal estar da pós modernidade (1ª fase de Bauman após guinada teórica)

III – A condição pós-moderna

● Os processos da globalização

A globalização  econômica  e  neoliberalismo                                     A  globalização  social  e  as
desigualdades

A globalização polí�ca e o Estado-nação                                            Globalização cultural ou cultura
global?

A natureza das globalizações                                                               Globalização hegemônica e contra-
hegemônica

● Modernidade liquida em Zygmunt Bauman (2ª fase após guinada teórica)

● Tempo, espaço e emancipação na modernidade líquida

● Os tempos hipermodernos, de Gilles Lipovetsky

●Vida e trabalho no novo capitalismo em Richard Senne�

● Entretenimento, neoliberalismo e exclusão: os reality shows e a nova lógica econômica - Silvia Viana

● Modernização reflexiva e sociedade de risco em Ulrich Beck

IV – O debate pós colonialista e as veredas decoloniais

● A contribuição pós colonial para a Sociologia contemporânea

● Necropolí�ca – a polí�ca da morte no mundo contemporâneo

6. METODOLOGIA

O componente curricular será ministrado por meio de aulas exposi�vas e debates sobre os pontos do
programa.

*Todo o material didá�co (textos da bibliografia básica) do componente será disponibilizado em uma
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sala de aula virtual na plataforma Microso� Teams®, onde também estarão disponíveis as avaliações.

**As aulas e o material didá�co estão sob proteção dos direitos autorais sendo vedada a gravação das
aulas, ainda que presenciais.

7. AVALIAÇÃO

a) conteúdo

Serão realizadas,  durante o semestre,  ao término de cada módulo,  uma avaliação valendo até 50
pontos cada. As avaliações serão individuais, com consulta, disserta�vas e realizadas em casa. As datas
de entrega serão discu�das em sala de aula.

As “vistas de prova” de tais avaliações acontecerão em até 5 (cinco) dias úteis após a divulgação dos
resultados. Para a úl�ma a�vidade avalia�va do período le�vo a vista deverá ocorrer até o úl�mo dia
do período le�vo.

 A nota final será composta pela soma simples de todas as avaliações, podendo totalizar 100 pontos.

 b) Frequência e abono de faltas

Segundo a RESOLUÇÃO CONGRAD Nº 46,  DE 28 DE MARÇO DE 2022 o (a)  discente deve possuir
75%  de  assiduidade  para  sua  aprovação  (art.  127).  Estabelece  também  a  resolução,  em  seu
ar�go 128 que “havendo discordância quanto ao resultado final da avaliação da aprendizagem no
componente curricular (frequência ou nota)  o estudante poderá interpor recurso ao Colegiado de
Curso, por meio de requerimento consubstanciado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a par�r
do início do semestre le�vo subsequente ao que o estudante �ver cursado o componente.”. Por fim o
ar�go 143 dispõe que “Falta não pode ser abonada, salvo nos casos previstos no § 60, da Lei nº 4.375,
de 17 de agosto de 1964”. Nesse sen�do, e em cumprimento à RESOLUÇÃO CONGRAD Nº 46, DE 28 DE
MARÇO DE 2022, não ficará a docente responsável pelo abono de faltas, não recebendo, portanto,
qualquer jus�fica�va de ausência, tampouco alterando o diário eletrônico preenchido semanalmente

c)  A�vidade  avalia�va  de  recuperação  de  aprendizagem  (em  conformidade  com  a  RESOLUÇÃO
CONGRAD Nº 46, DE 28 DE MARÇO DE 2022)

Em respeito ao ar�go 141 da RESOLUÇÃO CONGRAD Nº 46, DE 28 DE MARÇO DE 2022, "será garan�da
a realização de, ao menos, uma a�vidade avalia�va de recuperação de aprendizagem ao (à) estudante
que não ob�ver o rendimento mínimo para aprovação e com frequência mínima de 75% (setenta e
cinco por cento) no componente curricular.

Assim, caso necessário para a aprovação, ao final do semestre, uma úl�ma avaliação, sem consulta,
disserta�va e realizada em sala de aula, será efetuada. Essa avaliação valerá até 100 pontos.

Os critérios de correção das avaliações serão: a verificação das habilidades de síntese, capacidade de
u�lizar e relacionar os conceitos teóricos na análise dos ques�onamentos apresentados, disposição de
interlocução  com leituras  complementares  e  com exemplos  concretos;  tudo  aliado  à  coerência  e
coesão argumenta�vas. 

* Critérios a serem discu�dos com os (as) discentes no primeiro dia de aula

8. BIBLIOGRAFIA

Básica
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Complementar

BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.

CASTELLS, Manuel. A rede e o ser. In. A era da informação: economia, sociedade e cultura Vol. 1 - A
sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2011.

GIDDENS, A ;BECK, U; LASCH, S. Modernização Reflexiva. Polí�ca, Tradição e Esté�ca na Ordem Social
Moderna. Ed. Unesp.São Paulo.1995.

IANNI, Octávio. Enigmas da Modernidade-Mundo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.

JAMERSON, Frederic. Pós-modernidade e sociedade de consumo. In. Novos Estudos Cebrap.  N 12,
junho, 1985.

LYOTARD, Jean François. O Pós-moderno. José Olympio ed., Rio de Janeiro, 1986.

SANTOS, Boaventura de Souza. A Globalização e as Ciências Sociais. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2002.

9. APROVAÇÃO

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/____/______

Coordenação do Curso de Graduação: _________________________

Documento assinado eletronicamente por Debora Regina Pastana, Professor(a) do Magistério
Superior, em 01/09/2022, às 15:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://www.sei.ufu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 3887487 e o código CRC 6ED370E7.

Referência: Processo nº 23117.064048/2022-58 SEI nº 3887487
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