
 
Serviço Público Federal  

Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro Socioeconômico – CSE  

Departamento de Ciências da Administração – Fone/Fax: 3721-6618 

CEP: 88.010-970 – Florianópolis – Santa Catarina 

 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Administração (noturno) 

Código/Disciplina: SPO 7003 - Sociologia aplicada 

Tipo: (X) Obrigatória (   ) Optativa 
Pré-requisito(s): 

Professor: Brenda Teresa Porto de Matos E-mail: brenda.matos@ufsc.br 

Carga Horária Semestral: 36              Carga horária síncrona: 18 

           Carga horária assíncrona: 18 

Período/Fase: 4º        Ano/semestre: 2020/1 (Excepcional) 

     

2. 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. 

 

3. OBJETIVOS DA DISCIPLINA: 

Objetivo geral: 

 Apresentar ao aluno de Administração algumas das contribuições teóricas clássicas 

e contemporâneas da Sociologia que o instrumentalizem tanto a compreender a dinâmica 

das organizações quanto algumas características e dilemas da sociedade contemporânea e 

do meio social no qual irá atuar, e que se refletem na vida empresarial e administrativa. 

 

 Objetivos específicos: 

 

 Estimular a imaginação sociológica, buscando motivar o aluno acerca das temáticas 

atuais significativas para a Administração e a perceber o fenômeno administrativo como 

sujeito a condicionamentos histórico-sociais. 

 Procurar aplicar conceitos da Sociologia às situações organizacionais, pautando o 

contexto histórico e social de surgimento das correntes analíticas da Administração. 

 

 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. Correntes sociológicas e sua interface com a Administração. 

2.  Sociologia das organizações. 

3. Administração e Modernidade. 

 



 

5. METODOLOGIA (ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM): 
 

Com a utilização de recursos de TICs disponibilizados no Moodle da UFSC, serão 

realizadas atividades síncronas, mediante: videoconferência, audioconferência, chats, salas 

de bate-papo, e atividades assíncronas: fóruns, tarefas, seminários, questionários, wiki, 

estudos de textos, elaboração de mapas conceituais, análise de vídeos, com roteiros prévios, 

vídeoaulas (aulas gravadas). 

O sistema de interação das aulas síncronas será o BigBlueButton/MConf, cujos links 

estarão disponibilizados no Espaço da disciplina no Moodle, juntamente com o cronograma 

das atividades e aulas. 

A frequência dos alunos será aferida tanto pela presença nas aulas síncronas quanto pela 

realização de atividades assíncronas (tarefas e a própria visualização do vídeo da aula que 

ficará gravada, e seu link disponível no ambiente da disciplina no Moodle). As tarefas 

realizadas podem ser registradas no próprio ambiente do Moodle pelo aluno, e a 

visibilidade do acesso dos alunos é possibilitada ao professor pelo sistema. 

 

Critérios Total de 

“presenças” 

Total de 

carga 

horária 

% Máximo de 

“presenças” 

% Mínimo de 

“presenças” 

Presença nas 9 

aulas/atividades síncronas 

8 18 ha 50 

13 aulas 

Participação nos seminários 

em grupo assíncronos (os 

alunos poderão optar por 

síncronos, se preferirem) 

5 10 ha 31 

Entrega de 2 provas 2 4 ha 13 

Entrega de prova de 

recuperação  

1 2 ha 6 

    

Total 18** 36 ha** 100% 75% 

Nota: *Disciplinas de 4 créditos. ** Disciplinas de 2 créditos. 
 

 

 

6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 

A avaliação terá por finalidade analisar a evolução e o entendimento teórico e prático do 

aluno, buscando apreender seu nível de comprometimento, interesse, responsabilidade e 

qualidade na execução das tarefas. 

Ao longo da disciplina, o estudante será avaliado por meio de: 

- Duas provas escritas (A1 e A2), com peso 3,5, que também poderão englobar tarefas 

assíncronas previamente agendadas e avaliadas por nota, a serem postadas no moodle, ao 

longo da disciplina. 

- Um trabalho em grupo, sob a forma de seminário (A3), com peso 3,0, avaliado pela 

professora (70%) e pelos grupos de alunos (30%), mediante planilha de critérios definida, 

sendo que cada grupo de organização dos seminários avaliará dois grupos e será também 

avaliado por dois outros grupos.  



NF= A1+A2+A3 

Estará aprovado o estudante com frequência mínima de 75% e NF maior ou igual a 6,0. 

 

Recuperação 

O estudante com frequência suficiente (F>=75%)e nota final entre 3,0 e 5,5 terá direito de 

realizar a recuperação, que compreenderá todo o conteúdo da disciplina e consistirá de uma 

prova. 

A nota final após a recuperação (NFR) será então a média aritmética entre a nota alcançada 

na prova de recuperação (NR) e a nota final obtida durante o semestre (NF). 

NFR= (NF+NR)/2 

 

 

7. ATENDIMENTO: 

O atendimento aos alunos será feito, durante as atividades síncronas, mediante chat ou uso 

de microfone ou mediante fórum de dúvidas ou agendamento prévio por e-mail em 

qualquer situação.  
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Eletrônica. v. 6, n. 1, 2007. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/raeel/v6n1/a06v6n1.pdf. 

 

 

 

Observações: 

A. Atestado médico não abona falta. 

B. Discentes com nota final menor que 3,0 (três) ou com frequência inferior a 75%, 

serão reprovados na disciplina. 

C. Plágio. Plagiar é a apresentar ideias, expressões ou trabalhos de outros como se 

fossem os seus, de forma intencional ou não. Serão caracterizadas como plágio a 

compra ou apresentação de trabalhos elaborados por terceiros e a reprodução ou 

paráfrase de material, publicado ou não, de outras pessoas, como se fosse de sua 

própria autoria, e sem a devida citação da fonte original. Os casos relacionados à 

compra, reprodução, citação, apresentação etc., de trabalhos, ideias ou expressões 

serão encaminhados pelo professor da disciplina ao Colegiado do Curso e 

rigorosamente examinados. 

D. O Regulamento dos Cursos de Graduação da UFSC (resolução 17/CUN/1997) 

encontra-se no seguinte endereço: 

http://antiga.ufsc.br/paginas/downloads/UFSC_Resolucao_N17_CUn97.pdf. 

E. Plano de ensino sujeito a alterações e adequações em virtude do melhor 

aproveitamento dos alunos e do melhor andamento da disciplina. 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922002000100007
http://www.scielo.br/pdf/raeel/v6n1/a06v6n1.pdf
http://antiga.ufsc.br/paginas/downloads/UFSC_Resolucao_N17_CUn97.pdf
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CRONOGRAMA DE AULAS 
 

Semana Data e horário 
Tipo de 

interação 
Descrição do conteúdo Estratégias de ensino 

Forma de aferição 

de frequência 

1** Semana de 4/03 Presencial 

Apresentação da disciplina e do 

plano de ensino. Planejamento das 

atividades e início do curso. 

Aula dialogada. 
Presença do estudante 

na aula. 

2** Semana de 9/03 Presencial 
Compreendendo a sociedade. As 

dimensões do social. 
Aula expositiva dialogada. Idem 

 

1 

 

04/09 

 

1. Correntes sociológicas e 

sua interface com a 

Administração. 

Planejamento das atividades e 

reinício do curso. 

A contribuição de Émile Durkheim 

para a Administração. 

Síncrona 

Horário das aulas: sextas-feiras, 

das 20h20 às 22h 

Aferida pela presença 

registrada na sala da 

MConf. no moodle ou 

realização de 

atividade de forma 

assíncrona. 

2 

11/09 

 
A contribuição de Max Weber.  

 

Síncrona 

Horário das aulas: sextas-feiras, 

das 20h20 às 22h 

Aferida pela presença 

registrada na sala da 

MConf. no moodle ou 

realização de 

atividade de forma 

assíncrona. 

3 
18/09 

 
A contribuição de Max Weber.  

 

Assíncrona Aferida pela presença 

registrada na sala da 
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MConf. no moodle ou 

realização de 

atividade de forma 

assíncrona. 

4 

25/09 

 A contribuição de Karl Marx. 

Síncrona 

Horário das aulas: sextas-feiras, 

das 20h20 às 22h 

Aferida pela presença 

registrada na sala da 

MConf. no moodle ou 

realização de 

atividade de forma 

assíncrona. 

5 

02/10 

 A contribuição de Karl Marx. 

Assíncrona Aferida pela presença 

registrada na sala da 

MConf. no moodle ou 

realização de 

atividade de forma 

assíncrona. 

6 

09/10 

 

Interpretações liberais, neoliberais, 

marxistas e neomarxistas sobre a 

expansão do Estado. 

 

Síncrona 

Horário das aulas: sextas-feiras, 

das 20h20 às 22h 

Aferida pela presença 

registrada na sala da 

MConf. no moodle ou 

realização de 

atividade de forma 

assíncrona. 

7 
16/10 

 
1. Sociologia das organizações  
Organizações: cultura e contexto 

Síncrona 

Horário das aulas: sextas-feiras, 

Aferida pela presença 

registrada na sala da 
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social. 

 

das 20h20 às 22h MConf. no moodle ou 

realização de 

atividade de forma 

assíncrona. 

8 
23/10 

 
Prova - Avaliação 1. 

 

Assíncrona, com prazo de entrega 

de, pelo menos, 24 h. 
Envio da atividade. 

9 

30/10 

 

Uma visão mais multidimensional 

dos sistemas sociais; organizações 

cooperativas. 

 

Assíncrona  

Horário das aulas: sextas-feiras, 

das 20h20 às 22h 

Aferida pela presença 

registrada na sala da 

MConf. no moodle ou 

realização de 

atividade de forma 

assíncrona. 

10 

06/11 

 

3. Administração e Modernidade. 

Sobre a concepção de mercado e de 

confiança. 

 

Síncrona 

Horário das aulas: sextas-feiras, 

das 20h20 às 22h 

Aferida pela presença 

registrada na sala da 

MConf. no moodle ou 

realização de 

atividade de forma 

assíncrona. 

11 

13/11 

 
Grupos econômicos. 

 

Assíncrona, com prazo de entrega 

de, pelo menos, 24 h. 

Aferida pela presença 

registrada na sala da 

MConf. no moodle ou 

realização de 

atividade de forma 

assíncrona. 
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12 

20/11 

 

Contribuições da Sociologia 

econômica à teoria das 

organizações. 

Assíncrona Aferida pela presença 

registrada na sala da 

MConf. no moodle ou 

realização de 

atividade de forma 

assíncrona. 

13 

27/11 

 
Visão acerca da sociedade líquida. 

 

Síncrona Aferida pela presença 

registrada na sala da 

MConf. no moodle ou 

realização de 

atividade de forma 

assíncrona. 

14 
04/12 

 Prova - Avaliação 2. 
Assíncrona 

Envio da atividade. 

15 

11/12 

 

Sobre a lógica da distribuição de 

riqueza e de distribuição do risco. 

 

Síncrona 

Horário das aulas: sextas-feiras, 

das 20h20 às 22h 

Aferida pela presença 

registrada na sala da 

MConf. no moodle ou 

realização de 

atividade de forma 

assíncrona. 

16 
18/12 

 
Prova de recuperação. 

 

Assíncrona (ou síncrona) Envio da atividade. 
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