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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SEPT 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PUBLICA 
PROFA. DRA. CLAUDIA MADRUGA CUNHA 

 

  
Disciplina: SOCIEDADE E CULTURA Código: GP110 

Natureza: (X) Obrigatória ( ) Optativa (X) Semestral ( ) Anual ( ) Modular Obs.: Pré-

requisito: - Co-requisito: - Modalidade: () Presencial (X ) Totalmente ERE 

Total: 60 CH / Semanal: 6 horas aula 
 

EMENTA (Unidade Didática) -1º SEMESTRE DE 2020 
 
 

EMENTA (Unidade Didática): 

 Conceitos básicos da Sociologia (ação e estrutura; socialização; cultura). Dilemas clássicos da 

Sociologia. Mudanças socioculturais nos séculos XX e XXI. Modernidade e Pós-modernidade. 

Autores contemporâneos e suas principais questões (gênero, reflexividade social, política e 

democracia, movimentos sociais, mídia, questão ambiental e mundo do trabalho). Direitos 

humanos. Organizações Sociais (instituições e organizações; organizações modernas; 

racionalidade burocrática; cultura organizacional; conflitos e relações de poder. Educação das 

relações étnico-raciais. História e cultura afro-brasileira e indígena. 

 

OBJETIVOS  

UNIDADE 1- Sociedade e Cultura – uma introdução 

• Acessar os conceitos de cultura e relacioná-los com a realidade atual 

UNIDADE 2- A sociologia e os estudos sobre o social e a formação dos coletivos   

• Almeja refletir a sociedade, a contribuição dos clássicos ao estudo da sociedade 

NIDADE 3 – temas atuais que envolvem a relação Cultura e Sociedade em quatro debates: 

Gênero, Raça e Cultura das minorias Sociais,   

• Pretender trazer ao debate temas atuais e o efeito das políticas públicas propostas 

para fazer avançar tais temas 

PROGRAMA DE ENSINO 

 (desdobramento da área do conhecimento): 

 

 
CH Total: 60 N. Faltas: 

Nome do Professor: CLAUDIA MADRUGA CUNHA Período: 1º.  

Data Conteúdo Estratégia Aulas 

 UNIDADE 1 - Introdução a Cultura e Sociedade 

 

  

07. 05 

[aula 

síncron

a 1] 

O que é cultura e sociedade? Algumas definições 

Apresentação do Programa do Semestre 

Aula expositiva dialogada 

Indicar de leitura; organizar 

de seminário; dividir por 

grupo; responsabilizar os 

grupos: dividir as tarefas de 

leitura e entendimento do 

conteúdo do texto; resumir e 

 

02 



disponibilizar sua parte de 

texto; apresentar na data 

proposta para a realização do 

seminário 

07-

14.05 

[ativid

ade 

assíncr

ona 1] 

Ler e interpretar o fragmento do texto:   

Ler e resumir o texto para 

debater em sal de aula 

Aula expositiva dialogada,  

Divisão dos artigos a serem 

lidos  

 

04 

14. 05 

[aula 

síncron

a 2] 

O que é Sociedade, definição de alguns sociólogos 

Dialogos sobre sociologias e divisão das leituras para 

próxima aula  

 

Aula expositiva dialogada, 

uso de power point.  

organizar de seminário; 

dividir por grupo; 

responsabilizar os grupos: 

dividir as tarefas de leitura e 

entendimento do conteúdo 

do texto; resumir e 

disponibilizar sua parte de 

texto; apresentar na data 

proposta para a realização do 

seminário  

02 

14-

21.05 

maio 

[ativid

ade 

assíncr

ona 2] 

 Ler, interpretar e resumir: [as partes 1,2,3,] 

 que serão discutidos na próxima aula Laraia, Roque de 

Barros, 1932- 1.331c Cultura: um conceito antropológico / 

Roque 14.ed. de Barros Laraia. — 14.ed. — Rio de Janeiro: 

Jorge "Zahar Ed., 2001. (pdf) 

  

Ler e resumir as partes do 

Livro enviado para debater 

em sala de aula 

 

04 

21.05  

[aula 

síncron

a 3] 

Início do Seminário sobre a Cultura  

Parte I -  Da natureza da cultura  ou da natureza à cultura, p. 

09; - o determinismo  biológico, p. 17;  

Responsáveis: 

 

Parte II  -   o determinismo geográfico, p.21; 

Antecedentes históricos do conceito de cultura;  

Responsáveis: 

 

Parte III - O desenvolvimento do conceito de cultura, p.25; 

Responsáveis: 

 

Aula expositiva dialogada, 

retomada dos conteúdos 

contidos no texto lido 

Revisar resumo após 

discussão e releitura do 

texto e entregar   

02 

21-

28.05 

[aula 

assíncr

ona 3] 

  Ler, interpretar e resumir: [as partes 4,5,6,] 

que serão discutidos na próxima aula  

Ler e resumir o texto para 

debater em sal de aula 

04 



Laraia, Roque de Barros, 1932- 1.331c Cultura: um 

conceito antropológico / Roque 14.ed. de Barros Laraia. — 

14.ed. — Rio de Janeiro: Jorge "Zahar Ed., 2001. (pdf) 

 

os capítulos que serão discutidos na próxima aula  

28.05 

 

[Aula 

síncron

a 4] 

Continuação do Seminário sobre a Cultura 

Parte III - O desenvolvimento do conceito de cultura, p.30; 

Responsáveis: 

 

Parte IV -  Ideias sobre a origem da cultura, p.53;  

Responsáveis: 

 

Parte V - Teorias modernas sobre a cultura p.59;  

Responsáveis: 

 

Parte VI -  Como opera a cultura; A cultura condiciona a 

visão de mundo do homem, p.65; A cultura interfere no 

plano biológico, p.67;  

Responsáveis: 

 

 

Aula expositiva dialogada, 

retomada dos conteúdos 

contidos no texto lido 

Revisar resumo após 

discussão e releitura do 

texto e entregar   

 

02 

28.05-

04. 06 

[ativid

ade 

assíncr

ona 4] 

Ler, interpretar e resumir: 

os capítulos que serão discutidos na próxima aula Laraia, 

Roque de Barros, 1932- 1.331c Cultura: um conceito 

antropológico / Roque 14.ed. de Barros Laraia. — 14.ed. — 

Rio de Janeiro: Jorge "Zahar Ed., 2001. (pdf) 

Atividade assíncrona  

Ler, interpretar e resenhar  

04 

04/06 

[aula 

síncron

a 5] 

Fechamento do Seminário sobre a Cultura 

Parte VII - Os indivíduos participam diferentemente de sua 

cultura, p.75;   

Responsáveis: 

 

Parte VII-A cultura tem uma lógica própria, p.80; 

Responsáveis: 

 

Parte IX - A cultura é dinâmica, p.87;   

Responsáveis: 

 

Parte X –anexo I – uma experiência absurda  p.105; 

- a difusão da cultura, p.105. 

Responsáveis: 

 

Aula expositiva dialogada, 

retomada dos conteúdos 

contidos no texto lido 

Revisar resumo após 

discussão e releitura do 

texto e entregar   

Avaliação 1 

*Ultimo dia para 

entregar os resumos 

do texto lido 

02 

 UNIDADE 2 – A sociologia e os estudos sobre os 

coletivos   
  



06.06-

11.06 

[ativid

ade 

assíncr

ona 5] 

Leitura previa do capítulo: 4 - Teoria Sociológica: 

Pioneiros da Sociologia In. 

Ferreira, Eudson de Castro. Introdução à Sociologia / 

Eudson de Castro Ferreira. -- 3a ed. 1a reimp. -- Brasília, 

DF: Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação, 2014. 

 

Envio de livro em pdf 

 

04 

11.06 

[aula 

síncron

a 6] 

Introdução aos temas da sociologia 

As principais contribuições de Durkhien, Marx e Max 

Weber 

Aula expositiva; uso do 

power point em diálogo com 

o texto enviado previamente  

02 

11-18.6 

[ativid

ade 

assíncr

ona 6] 

 

Assistir o vídeo: 

Marx na íntegra - Antônio Mazzeo 

 https://www.youtube.com/watch?v=7dsO_y69__0 

Assistir o vídeo, resumir para 

debater no próximo 

encontro. 

04 

18.06 

[aula 

síncron

a 7] 

Atualizando as contribuições de Engels e Marx na 

atualidade 

Aula expositiva; uso do 

power point em diálogo com 

o texto enviado previamente 

Avaliação 2 

**Último dia para entregar 

o resumo do video  

 

02 

 UNIDADE 3    

18-25.6 

[ativid

ade 

assíncr

ona7] 

Leitura Prévia:  

Retrato das desigualdades de gênero e raça / Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada ... [et al.]. - 4ª ed. - Brasília: 

Ipea, 2011. 39 p. : il. Com a participação de: ONU Mulheres, 

Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), Secretaria de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir). 

https://www.ipea.gov.br/retrato/pdf/revista.pdf 

 

 

  Ler, resumir e interpretar 

para debater no próximo 

encontro 

 

25.06 

[aula 

síncron

a 8] 

Debatendo Raça e Gênero no Brasil atual 

 Convidada: Prof. Aline Giuseppe 

Aula expositiva; uso do 

power point em diálogo com 

o texto enviado previamente 

02 

25-02.7 

[ativid

ade 

assíncr

ona 8] 

Leitura Previa 

GOES, Emanuelle F; SOUSA, Diogo. Raça, gênero, etnia 

e direitos humanos  Salvador: UFBA, Faculdade de 

Direito; Superintendência de Educação a Distância, 2020. 

59 

https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/568267/2/eBo

ok-

Fazer breve resumo para 

enviar e debater na próxima 

aula 

 

https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/568267/2/eBook-Raca%2C%20Genero%2C%20Etnia%20e%20Direitos%20Humanos.pdf
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/568267/2/eBook-Raca%2C%20Genero%2C%20Etnia%20e%20Direitos%20Humanos.pdf


 

 

AVALIAÇÃO: 
 

A tabela abaixo sintetiza a quantidade de atividades de avaliação solicitadas, unidades didáticas e aulas 
equivalentes, datas de entrega, correspondência em termos de carga horária para controle de 
frequência e peso e relação à nota final:   
 

ATIVIDADE DE 
AVALIAÇÃO N. 

UNIDADE AULAS 
PRAZO DE 
ENTREGA 

CARGA 
HORÁRIA 

PESO EM RELAÇÃO 
À NOTA FINAL 

1 I 1, 2,3,4 
       17.05 

 
24 horas 25% ou 2,5 

2 I 5,6,7 31.05 18 horas 25% ou 2,5 

3 II 8,9,10  18 horas  

    Total: 60 horas Total: 10,0 

 

Os conceitos serão atribuídos com base nos seguintes critérios: 
 
=Nota final entre 7,0  - o estudando será aprovado 
= Nota final entre 4,0- o estudando terá que fazer prova de exame final, sendo aprovado se 
tiver desempenho superior a 50% 
= Nota final igual ou abaixo de 3,9 - o estudante será reprovado 

 

 

 

Raca%2C%20Genero%2C%20Etnia%20e%20Direitos%20

Humanos.pdf 

 

02.07 

[aula 

síncron

a 9] 

 

Debatendo Direitos Humanos em Curitiba.  

Convidada: Profa. Milaine Barszcz 

Aula expositiva; uso do 

power point em diálogo com 

o texto enviado previamente 

02 

02.07-

09.07 

[ativid

ade 

assíncr

ona 9] 

 

Leitira previa da Apresentação da p.15-51  

QUEIROZ, Ivo Pereira de; VANALI, Ana Crhistina; 

KOMINEK, Andreia M. V. [orgs]. Vidas que falam: 

ancestralidade africana na diáspora paranaense [Recurso 

eletrônico] . Curitiba: EDUTFPR, 2018. 

Fazer breve resumo para 

enviar e debater na próxima 

aula 

 

09.07-

[aula 

síncron

a 10] 

Debatendo o Cultura africana no Brasil e em Curitiba: 

Prof. Convidado Ivo Queiroz 

Aula expositiva; uso do 

power point em diálogo com 

o texto enviado previamente 

02 

09.07-

16.07[a

ula 

assíncr

ona 10] 

Assistir a vídeo sobre cultura caiçara 

https://www.youtube.com/watch?v=sKaM_08p1EM 

Fazer breve resumo do 

debate assistido 

Avaliação 3 

***ultimo dia para enviar 

resumo dos debates 

assistidos 

 

04 

23.07 EXAME  
 

https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/568267/2/eBook-Raca%2C%20Genero%2C%20Etnia%20e%20Direitos%20Humanos.pdf
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/568267/2/eBook-Raca%2C%20Genero%2C%20Etnia%20e%20Direitos%20Humanos.pdf


BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

Ferreira, Eudson de Castro. Introdução à Sociologia / Eudson de Castro Ferreira. -- 3a ed. 1a 

reimp. -- Brasília, DF: Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, 2014. 

 

 Roque de Barros, 1932- 1.331c Cultura: um conceito antropológico / Roque 14.ed. de Barros 

Laraia. — 14.ed. — Rio de Janeiro: Jorge "Zahar Ed., 2001. (pdf) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

QUEIROZ, Ivo Pereira de; VANALI, Ana Crhistina; KOMINEK, Andreia M. V. [orgs]. Vidas 

que falam: ancestralidade africana na diáspora paranaense [Recurso eletrônico] . Curitiba: 

EDUTFPR, 2018. 

 

GOES, Emanuelle F; SOUSA, Diogo. Raça, gênero, etnia e direitos humanos  Salvador: 

UFBA, Faculdade de Direito; Superintendência de Educação a Distância, 2020. 59 

https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/568267/2/eBook-

Raca%2C%20Genero%2C%20Etnia%20e%20Direitos%20Humanos.pdf 

 

Retrato das desigualdades de gênero e raça / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada ... [et 

al.]. - 4ª ed. - Brasília: Ipea, 2011. 39 p. : il. Com a participação de: ONU Mulheres, Secretaria 

de Políticas para as Mulheres (SPM), Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

(Seppir). 

 

 
 
 

Docente responsável: Claudia Madruga Cunha     

 

Curitiba, 20 de abril de 2021 

 

Assinatura:   

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   

 

Assinatura: __________________________________________ 

 

 

https://www.ipea.gov.br/retrato/pdf/revista.pdf 

https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/568267/2/eBook-Raca%2C%20Genero%2C%20Etnia%20e%20Direitos%20Humanos.pdf
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/568267/2/eBook-Raca%2C%20Genero%2C%20Etnia%20e%20Direitos%20Humanos.pdf

