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$V&L¬QFLDV6RFLDLVSURSLFLDXPD
IRUPD©¥RWHµULFRPHWRGROµJLFDSDXWD
GDQDV£UHDVGH6RFLRORJLD$QWURSROR
JLD&L¬QFLD3RO¯WLFDH0HWRGRORJLDGH
3HVTXLVD$JUDGXD©¥RREMHWLYDIRUPDU
SURʻVVLRQDLVFRPFDSDFLGDGHDQDO¯WLFD
autonomia intelectual e habilidade
em articular teoria e prática social. O
curso desenvolve e utiliza um conjunto
YDULDGRGHW«FQLFDVHP«WRGRVGHSHV
quisa para o estudo das coletividades
humanas e interpreta problemáticas
da sociedade, da política e da cultura.
*DUDQWHDIRUPD©¥RGHJUDGXDGRVQDV
seguintes habilitações: Bacharelado
HP&L¬QFLDV6RFLDLVH/LFHQFLDWXUD3OH
QDHP&L¬QFLDV6RFLDLV
$V&L¬QFLDV6RFLDLVFRPRSURʻVV¥R
ș Pesquisa
ș Ensino
ș 3ODQHMDPHQWR$VVHVVRULD&RQ

sultoria

Ciências Sociais
PERFIL DO PROFISSIONAL
ș Elaboração, execução e coordenação de
programas e projetos sociais, políticos,
culturais, administrativos, etc.;
ș Orientação e assessoria no planejamento
de projetos e programas;
ș Desenvolvimento de pesquisas, análise
de dados, diagnóstico e avaliação;
ș Promoção de cursos e seminários para
as áreas social, política, cultural, etc.;
ș Assessoria à elaboração de políticas
públicas;
ș Elaboração de pesquisas eleitorais
SHUʻOGRHOHLWRUSUHIHU¬QFLDVH
expectativas)
ș Elaboração/execução de pesquisas de
comportamento;
ș$Q£OLVHGHSHUʻOGRFRQVXPLGRU VXDV
representações sociais/motivações);
ș Elaboração/execução de pesquisas
de clima e de cultura organizacional;
ș Análise de contexto sociocultural e
político;
ș Magistério no Ensino Superior;
ș Magistério na Educação Básica:
Sociologia no Ensino Médio e no
Ensino Fundamental (Licenciados).
ș Estudo das origens, do
desenvolvimento, da organização e
GRIXQFLRQDPHQWRGDVVRFLHGDGHVH
culturas humanas.

CARREIRA
BACHAREL EM CIÊNCIAS SOCIAIS
ș3HVTXLVDGRUQD£UHDDFDG¬PLFDHQ¥R
DFDG¬PLFD
ș3URʻVVLRQDOGHSODQHMDPHQWRFRQVXOWRULDH
IRUPD©¥RGH5+
ș3URIHVVRUGR(QVLQR6XSHULRU
ș3URʻVVLRQDOGRVVHWRUHVS¼EOLFRHSULYDGR21*V
partidos políticos, movimentos sociais, etc.
LICENCIADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS
ș3URIHVVRUGH6RFLRORJLDQR(QVLQR%£VLFRȏ
Ensino Médio e Fundamental;
ș3URIHVVRUGDVLQVWLWXL©·HVGHHQVLQRS¼EOLFRH
privado.
,QLFLD©¥RSURʼVVLRQDO
ș Estágio de Bacharel
ș(VW£JLRGH'RF¬QFLD
ș0RQLWRULDGH,QLFLD©¥R¢'RF¬QFLD
ș3HVTXLVDH([WHQV¥RQRV1¼FOHRVH/DERUDWµULRV
/DERUDWµULRGH(VWXGRV3RO¯WLFRV /(3 1¼FOHRGH
(VWXGRV,QGLFL£ULRV 1(, 1¼FOHRGH$XGLRYLVXDO
1$9 /DERUDWµULRGH(VWXGRV7HUULWRULDLV
/$7(55$ 2EVHUYDWµULRGRV&RQʼLWRV8UEDQRV
2%6(59,; 
ș(PSUHVD-¼QLRUȏ+20,1,

ESTRUTURA CURRICULAR
'XUD©¥RP¯QLPDGR&XUVRDQRV
(8 semestres)
|VHPHVWUHYDJDVș9HVSHUWLQR
|VHPHVWUHYDJDVș1RWXUQR
A -1¼FOHRGH)RUPD©¥R(VSHF¯ʻFD
'LVFLSOLQDV2EULJDWµULDV
1DV£UHDVGH6RFLRORJLD$QWURSRORJLD
&L¬QFLD3RO¯WLFDH0HWRGRORJLDGH3HVTXLVD
'LVFLSOLQDV2SWDWLYDV
6RFLRORJLD8UEDQDGD(GXFD©¥RGR7UDEDOKR
GR0HLR$PELHQWH0¯GLDH9LRO¬QFLD
$QWURSRORJLDGR3RGHUGR&RQVXPRGRV
$IURGHVFHQGHQWHV3DUWLGRV3RO¯WLFRV
Legislativo, Políticas Públicas, Movimentos
Sociais; etc.
$WLYLGDGHV&RPSOHPHQWDUHV
3DUWLFLSD©¥RHPVHPLQ£ULRVRʻFLQDV
pesquisas, atividades culturais, visitas
técnicas, trabalho comunitário, etc.
B -1¼FOHRGH)RUPD©¥R&RPSOHPHQWDU
Disciplinas Obrigatórias e Optativas em áreas
DʻQV+LVWµULD)LORVRʻD(FRQRPLD
Estatística, Psicologia, Serviço Social,
Ecologia, etc.
&1¼FOHRGH)RUPD©¥R/LYUH
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