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PLANO DE ENSINO

Disciplina: SPO 7003 – SOCIOLOGIA APLICADA                                  (x) Disciplina obrigatória
Carga Horária: 36h/a
Curso: Administração, 4ª Fase
Pré-Requisitos: 
Semestre: 2020-1
Horário: 3.10:00-2 – Carga horária síncrona: 50%/Carga horária assíncrona: 50%
Professor: Luiz Gustavo da Cunha de Souza
Contato: gustavo.cunha.s@ufsc.br
Atendimento: Por e-mail ou, em casos específicos, com agendamento de horário por esse meio eletrônico ou
mensagem do fórum Moodle. 

EMENTA: Histórico  da  aplicação  de  ciências  humanas  na  empresa.  Desafios  sociais  contemporâneos  e  sua
influência na empresa hoje. Estrutura social e poder. A empresa como unidade sociológica de relações
humanas próprias.

OBJETIVO: O objetivo do curso é, por um lado, apresentar às e aos estudantes uma perspectiva sociológica sobre a
história da administração na modernidade e, por outro lado, colocar em discussão temas sociológicos
contemporâneos que se refletem na vida empresarial e administrativa.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Pensamento sociológico. Sociologia e empresa. A empresa e as mudanças do capitalismo contempoâneo.

METODOLOGIA

Em função da pandemia do novo coronavírus e das medida emergenciais de adequação das atividades
didáticas à modalidade  de aulas não presenciais, o curso será ofertado por meio de atividades virtuais síncronas
e assíncronas. Atividades síncronas são aquelas em que estudantes e professor interagem no mesmo espaço
virtual ao mesmo tempo. Exemplos dessas atividades são aulas expositivas em vídeo em tempo real e com
participação das e dos estudantes.  Tais atividades deverão ocupar não mais que 50% do tempo do curso e
ocorrerão no horário previamente agendado para as aulas. Atividades assíncronas são aquelas em que estudantes
e  professor  realizam tarefas  fora  do horário  das  aulas.  Exemplos  de tais  atividades  são trabalhos  escritos,
postagens em fóruns, gravação de vídeos (por parte do professor) e assistir a vídeos previamente gravados.
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Em cada um dos encontros semanais será indicada uma bibliografia obrigatória, cuja leitura deverá ser
realizada antes da aula, de modo a permitir a participação informada das e dos estudantes.

Os encontros sincrônicos ocorrerão na plataforma Moodle no horário previamente agendado para
as aulas, terças-feiras, às 10:00, serão expositivos e terão duração de cerca de uma hora, com o professor
se encarregando da apresentação dos textos básicos e de seus conceitos fundamentais, mas espera-se que as e os
participantes tenham lido os textos e se preparado, levantando questões sobre esta bibliografia. Os encontros
sincrônicos  serão  gravados  em  plataforma  e  com  meio  técnico  a  ser  informado  no  primeiro  encontro  e
posteriormente serão disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem Moodle. Todo o material do curso
será disponibilizado no mesmo Moodle.

As  atividades  assíncronas  serão realizadas  no  Moodle  e  será realizada uma atividade assíncrona
equivalente a cada aula. Essas atividades consistirão na postagem, por parte da ou do estudante, de questões
formuladas a partir do texto de discussão da semana, de modo que seja possível atestar a leitura do material.

AVALIAÇÃO

A avaliação será composta por duas provas com igual peso a serem entregues nas datas indicadas no
cronograma.  As provas  serão disponibilizadas  no Moodle com até  uma semana de antecedência e  as e  os
estudantes deverão entregá-las em versão digital no prazo estabelecido no cronograma abaixo.

A  presença  será  aferida  por  meio  da  postagem  de  atividades  assíncronas  no  Moodle,  sendo
necessária a participação em pelo 75% das atividades. As postagens no fórum deverão ser realizadas dentro
de 24 horas após o término do encontro síncrono da semana (ou seja, antes das 12:00 da quarta-feira).

Estudantes que obtiverem média final entre 3,0 e 5,5 terão direito a uma prova de recuperação.

ATENDIMENTO

Atendimentos poderão ser solicitados por e-mail ou por mensagens no Moodle.

CRONOGRAMA

Aula 01 – 01/09: 
Durkheim, Émile. “Economistas e sociólogos”. Ética e sociologia da moral. São Paulo: Landy editor, 2006, p.
13-47.

Aula 02 – 08/09: 
Marx, Karl e Engels, Friedrich. “Burgueses e proletários”. Manifesto comunista. São Paulo: Boitempo, 1998, p.
37-51.

Aula 03 – 15/09: 
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Weber, Max. “Os três tipos puros de dominação legítima” In: Cohn, Gabriel (Org.).  Max Weber: Sociologia.
São Paulo, Ática, 2003, p. 128-141.

Aula 04 – 22/09: 
Offe, Claus. “Trabalho: a categoria-chave da sociologia”. Revista brasileira de ciências sociais, v. n. , 1984.

Aula 05 – 29/09: 
Castel, Robert. “A sociedade salarial”. As metamorfoses da questão social. Uma crônica do salário. Petrópolis:
Vozes, 2008, p. 415-494.

Aula 06 – 06/10: 
Boltanski, Luc e Chiapello, Ève. “O Discurso empresarial dos anos 90” In: Luc Boltanski e Ève Chiapello, O
novo espírito do capitalismo. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 81-132.

Aula 07 – 13/10: Prazo para entrega da primeira prova

Aula 08 – 20/10:
Sennett, Richard. “A ética do trabalho”. A corrosão do caráter. Consequências pessoais do trabalho no novo
capitalismo. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2009, p. 117-140.

Aula 09 – 27/10:
Dubet,  François.  “O mérito” In:  François  Dubet,  Injustiças.  A experiência das  desigualdades  no trabalho.
Florianópolis: Editora UFSC, 2014, p. 81-111.

Aula 10 – 03/11:
Rosenfield, Cinara. “Autoempreendedorismo. Forma emergente de inserção social pelo trabalho”. In:  Revista
brasileira de ciências sociais, v. 30, n. 89, Outubro 2015, p. 115-128.

Aula 11 – 10/11: 
Fraser, Nancy. “Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da justiça em uma era pós-socialista”. Jessé
Souza (org.) Democracia hoje: novos desafios para a teoria democrática contemporânea, p. 245-282.

Aula 12 – 17/11:
Federici, Silvia. “A reprodução da força de trabalho na economia global e a revolução feminista inacabada”. O
ponto zero da revolução: trabalho doméstico, reprodução e luta feminista. São Paulo: Elefante, 2018, p. 194-
232.
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Aula 13 – 24/11: 
Nahra, Cinara e Costa, Fernanda Alves da. “Desigualdade salarial e o abismo salarial entre os gêneros”. In:
Princípios. Revista de Filosofia, vol. 27, n. 52, jan-abr. 2020, p. 67-86.

Aula 14 – 01/12: Prazo para entrega da segunda prova

Prova de recuperação: 08/12

Encerramento do semestre – 15/12

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia básica
Indicada em cada uma das aulas.
Bibliografia complementar
Indicada em cada uma das aulas.


