
	
	

ANEXO	I	-	
PLANO	DE	ATIVIDADES		

PLANO	DE	DISCIPLINA-	ATIVIDADES	ACADÊMICAS	REMOTAS	

NOME	DA	DISCIPLINA/ATIVIDADE	
 

Sociologia V  

CÓDIGO	
	

GSO 00120	

CHT:		60 H	

PRÁTICA:	

TEÓRICA:	60 H	
	

ESTÁGIO:	

DEPARTAMENTO/COORDENAÇÃO	DE	CURSO	RESPONSÁVEL	PELA	DISCIPLINA:		

Departamento de Sociologia e Metodologia das Ciências Sociais 

CURSO(S)	PARA	O(S)	QUAL	(IS)	A	DISCIPLINA	É	OFERECIDA:	

	

Ciências Sociais (Licenciatura e Bacharelado) 
	

ATIVIDADES	ACADÊMICAS	REMOTAS		

1	 Atividade síncrona: encontros por videoconferência com o docente para exposição, debate 
e solução de dúvidas sobre o conteúdo proposto. Textos de apoio estão indicados no 
programa da disciplina. 

 

2	 Atividade assíncrona: programa de leituras semanais conforme indicado no programa da 
disciplina 

3	 Atividade assíncrona: preparação de apresentações dos textos da bibliografia e das 
reflexões sobre o conteúdo abordado. 

4	 Atividade assíncrona: elaboração por escrito de resumos dos textos  

5	 Atividade assíncrona: organização das leituras a partir dos estudos dirigidos elaborados 
pelo docente	

6	 Atividade assíncrona: discussões em grupo	

7	 	

8	 	

9	 	

10	 	

AMBIENTES	VIRTUAIS	INSTITUCIONAIS	USADOS	(EX.GOOGLE	CLASSROOM,	PLATAFORMA	CEAD-	MOODLE)	

Google Classroom 
	

FERRAMENTAS	DE	TECNOLOGIA	E	INFORMAÇÃO	(EX.	E-MAIL,	SITES,	REDES	SOCIAIS,		ENTRE	OUTRAS)	

Google drive – Armazenamento do conteúdo bibliográfico da disciplina 



	
	

e-mail -		

AVALIAÇÃO	FORMATIVA	(EX.	PORTFÓLIO,	FÓRUNS,	LISTA	DE	EXERCÍCIOS	E	TESTES,	ESTUDO	DE	CASO,	DEBATES,	RESENHAS,	ENTRE	OUTRAS)	

Sistematização das leituras e discussões dos textos; 

Exercícios a partir das unidades da disciplina; 

Realização de estudos dirigidos; 

Elaboração contínua de proposta de projeto de pesquisa 

ESTRATÉGIAS	UTILIZADAS	PARA	ATENDER	ESTUDANTES	QUE	NÃO	TÊM	ACESSO	DIGTAL	ADEQUADO	OU	APRESENTAM	ALGUMA	NECESSIDADE	ESPECIAL	

Orientações via e-mail institucional	

	

REFERÊNCIAS	DISPONÍVEIS	ONLINE	

Objetivos:	

-		conhecer	as	etapas	e	procedimentos	relacionados	à	realização	de	uma	pesquisa	sociológica;	

-	oferecer	às/aos	estudantes	técnicas	de	pesquisa	para	a	condução	de	investigações;	

-	estimular	uma	postura	reflexiva	sobre	os	procedimentos	epistemológicos	e	técnicas	utilizados	na	
produção	de	conhecimento	sociológico;	

-	realizar	exercícios	que	favoreçam	o	domínio	de	instrumentos	para	o	planejamento	da	pesquisa.	

Avaliação	

A	avaliação	do	domínio	do	conteúdo	de	cada	item	do	programa	(1	a	5)	será	realizado	através	de	
fichamentos,	exercícios,	exposição	dos	textos	e	provas.	

Um	dos	instrumentos	de	avaliação	da	disciplina	consistirá	na	elaboração	de	uma	proposta	de	projeto	
de	pesquisa	cujo	tema	deverá	ser	anunciado	nos	primeiros	encontros	síncronos	e	desenvolvido	e	
durante	o	curso.		

	

Plano	da	disciplina	

Apresentação	dos	objetivos	e	percurso	

1) Projeto	e	planejamento	de	pesquisa	(2	encontros)	

Castro,	Claudio	de	Moura.	“A	preparação	dos	termos	de	referência	ou	do	projeto	de	pesquisa”.	
Estrutura	e	apresentação	de	publicações	científicas”.	SP:	McGraw-Hill	do	Brasil,	1976.	



	
	

Palmeira,	Moacir	et	al.	“Emprego	e	mudança	sócio-econômica	no	Nordeste	(projeto	de	pesquisa)”.	
Anuário	Antropológico	76,	1977.	

Exercício	1	

2) Escolha	do	tema	e	fronteiras	do	conhecimento	(2	encontros)	

Eco,	Humberto.		“A	escolha	do	tema”.	Como	se	faz	uma	tese.	2°	edição.	SP:	Editora	Perspectiva,	
1985.	

Becker,	Howard	S.	“Apavorado	com	a	bibliografia”.	Truques	da	Escrita.	RJ:	Zahar,	2015.		

Exercício	2	

	
3) Definição	do	problema	de	investigação	e	procedimentos	de	pesquisa	(2	encontros)	

Deslauriers,	Jean-Pierre	e	Kérisit,	Michèle.	“O	delineamento	de	pesquisa	qualitativa”.	In:	Poupart,	J.	
et	al.	A	pesquisa	qualitativa.	Enfoques	epistemológicos	e	metodológicos.	4°	edição.	Petrópolis,	Ed.	
Vozes,	2014.	

Ramos,	Marilia	P.	“Métodos	quantitativos	e	pesquisa	em	ciências	sociais:	lógica	e	utilidade	do	uso	da	
quantificação	nas	explicações	dos	fenômenos	sociais”.	Mediações,	18	(1),	2013.	

Exercício	3	

4) Observação,	entrevista,	questionário,	documento	(3	encontros)	

Beaud,	Stéphane	e	Weber,	Florence.	“Observar”.	Guia	de	pesquisa	de	campo.	Petrópolis:	Editora	
Vozes,	2007.	

Combessie,	Jean-Claude.	“A	entrevista	semidirigida”	e	“O	questionário”.	O	método	em	sociologia.	O	
que	é,	como	se	faz.	São	Paulo:	Loyola,	2004.	

Deslauriers,	Jean-Pierre	e	Kérisit,	Michèle.	“A	análise	documental”.	In:	Poupart,	J.	et	al.	A	pesquisa	
qualitativa.	Enfoques	epistemológicos	e	metodológicos.	4°	edição.	Petrópolis,	Ed.	Vozes,	2014.	

Exercício	4	

	

5) Ordenar	e	interpretar	(2	encontros)	

Combessie,	Jean-Claude.	“V	-	Ordenar	e	classificar”.		O	método	em	sociologia.	O	que	é,	como	se	faz.	
São	Paulo:	Loyola,	2004.	

Becker,	Howard	S.	“Goffman,	linguagem	e	a	estratégia	comparativa”.	Falando	da	Sociedade.	Ensaios	
sobre	as	diferentes	maneiras	de	representar	o	social.		Rio	de	Janeiro,	Jorge	Zahar	Editor,	2009.	



	
	

6) Escrita	(1	encontro)	

Becker,	Howard	S.	“Aprendendo	a	escrever	como	profissional”.	Truques	da	Escrita.	RJ:	Zahar,	2015.		

Kuschnir,	Karina.	Doze	dicas	para	terminar	TCC,	dissertação	de	mestrado	e	tese	de	doutorado	(Partes	
1	e	2).	https://karinakuschnir.wordpress.com/	

Exercício	5	–	Apresentação	da	proposta	de	projeto	

	

Bibliografia	complementar:	

Becker,	Howard	S.		Segredos	e	truques	da	pesquisa.	Rio	de	Janeiro,	Jorge	Zahar	Editor,	2008.	

Bourdieu,	Pierre;	Chamboredon,	Jean-Claude;	Passeron,	Jean-Claude.	A	profissão	do	sociólogo.	
Preliminares	epistemológicos.	2°	edição.	Petrópolis:	Vozes,	2000.	

Champagne,	Patrick;	Lenoir,	Remi;	Merllié,	Dominique	e	Pinto,	Louis.	Iniciação	à	Prática	Sociológica.	
Petrópolis:	Vozes,	1998.	

Mills,	Wright	C.	“Do	artesanato	intelectual”.	(4ª	ed.).	A	imaginação	sociológica.	Rio	de	Janeiro:	Zahar	
Editores,	1975.	

	

		

	

_______ ____	
PROFESSOR	

DATA	24/09/2021	

	

																																___________________________________	
CHEFE	DE	DEPARTAMENTO/	COORDENADOR	

DATA	_____/_____/_____	

	



Universidade Federal Fluminense 

Departamento de Sociologia e Metodologia das Ciências Sociais 

Disciplina: Sociologia V - 2º semestre de 2021 (Regime remoto) 

Professor: Marcos Otavio Bezerra 

 

Objetivos: 

-  conhecer as etapas e procedimentos relacionados à realização de uma pesquisa 

sociológica; 

- oferecer às/aos estudantes técnicas de pesquisa para a condução de investigações; 

- estimular uma postura reflexiva sobre os procedimentos epistemológicos e técnicas 

utilizados na produção de conhecimento sociológico; 

- realizar exercícios que favoreçam o domínio de instrumentos para o planejamento da 

pesquisa. 

 

Avaliação 

A avaliação do domínio do conteúdo de cada item do programa (1 a 5) será realizado 

através de fichamentos, exercícios, exposição dos textos e provas. 

Um dos instrumentos de avaliação da disciplina consistirá na elaboração de uma 

proposta de projeto de pesquisa cujo tema deverá ser anunciado nos primeiros 

encontros síncronos e desenvolvido e durante o curso.  

 

Plano da disciplina 

Apresentação dos objetivos e percurso 

1) Projeto e planejamento de pesquisa (2 encontros) 

Castro, Claudio de Moura. “A preparação dos termos de referência ou do projeto de 

pesquisa”. Estrutura e apresentação de publicações científicas”. SP: McGraw-Hill do 

Brasil, 1976. 

Palmeira, Moacir et al. “Emprego e mudança sócio-econômica no Nordeste (projeto de 

pesquisa)”. Anuário Antropológico 76, 1977. 

Exercício 1 



2) Escolha do tema e fronteiras do conhecimento (2 encontros) 

Eco, Humberto.  “A escolha do tema”. Como se faz uma tese. 2° edição. SP: Editora 

Perspectiva, 1985. 

Becker, Howard S. “Apavorado com a bibliografia”. Truques da Escrita. RJ: Zahar, 2015.  

Exercício 2 

 

3) Definição do problema de investigação e procedimentos de pesquisa (2 

encontros) 

Deslauriers, Jean-Pierre e Kérisit, Michèle. “O delineamento de pesquisa qualitativa”. 

In: Poupart, J. et al. A pesquisa qualitativa. Enfoques epistemológicos e metodológicos. 

4° edição. Petrópolis, Ed. Vozes, 2014. 

Ramos, Marilia P. “Métodos quantitativos e pesquisa em ciências sociais: lógica e 

utilidade do uso da quantificação nas explicações dos fenômenos sociais”. Mediações, 

18 (1), 2013. 

Exercício 3 

4) Observação, entrevista, questionário, documento (3 encontros) 

Beaud, Stéphane e Weber, Florence. “Observar”. Guia de pesquisa de campo. 

Petrópolis: Editora Vozes, 2007. 

Combessie, Jean-Claude. “A entrevista semidirigida” e “O questionário”. O método em 

sociologia. O que é, como se faz. São Paulo: Loyola, 2004. 

Deslauriers, Jean-Pierre e Kérisit, Michèle. “A análise documental”. In: Poupart, J. et al. 

A pesquisa qualitativa. Enfoques epistemológicos e metodológicos. 4° edição. 

Petrópolis, Ed. Vozes, 2014. 

Exercício 4 

 

5) Ordenar e interpretar (2 encontros) 

Combessie, Jean-Claude. “V - Ordenar e classificar”.  O método em sociologia. O que é, 

como se faz. São Paulo: Loyola, 2004. 

Becker, Howard S. “Goffman, linguagem e a estratégia comparativa”. Falando da 

Sociedade. Ensaios sobre as diferentes maneiras de representar o social.  Rio de 

Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2009. 



6) Escrita (1 encontro) 

Becker, Howard S. “Aprendendo a escrever como profissional”. Truques da Escrita. RJ: 

Zahar, 2015.  

Kuschnir, Karina. Doze dicas para terminar TCC, dissertação de mestrado e tese de 

doutorado (Partes 1 e 2). https://karinakuschnir.wordpress.com/ 

Exercício 5 – Apresentação da proposta de projeto 

 

Bibliografia complementar: 

Becker, Howard S.  Segredos e truques da pesquisa. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 

2008. 

Bourdieu, Pierre; Chamboredon, Jean-Claude; Passeron, Jean-Claude. A profissão do 

sociólogo. Preliminares epistemológicos. 2° edição. Petrópolis: Vozes, 2000. 

Champagne, Patrick; Lenoir, Remi; Merllié, Dominique e Pinto, Louis. Iniciação à 

Prática Sociológica. Petrópolis: Vozes, 1998. 

Mills, Wright C. “Do artesanato intelectual”. (4ª ed.). A imaginação sociológica. Rio de 

Janeiro: Zahar Editores, 1975. 
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