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COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICAÇÕES 
 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Indivíduos, Grupos e Sociedade Global Período: 2º Currículo: 2010 
Docente Responsável: Ricardo de Oliveira Toledo Unidade Acadêmica: DTECH 
Pré-requisito: Não tem Co-requisito: Não tem 
C.H. Total: 36h C.H. Prática: 0h C.H. Teórica: 36h Grau: Bacharelado Ano: 2022 Semestre: 1º 

EMENTA 
A dimensão social da engenharia. Concepção de homem: trabalho, valor, universo simbólico e cultura. Sociedade 
e dinâmicas sociais nas perspectivas naturalista, culturalista e historicista. Indivíduos e grupos nas instituições e 
organizações produtivas: sentidos, valores, satisfação e produtividade. Brasil: indivíduos, sociedade e o desafio do 
desenvolvimento. O Brasil frente à globalização. Educação das relações étnico-raciais. 

OBJETIVOS 
Compreender o ser humano e suas práticas sociais e simbólicas como resultantes de um processo histórico. 
Entender aspectos da relação indivíduo-sociedade considerando o ethos e a visão de mundo que norteiam o 
comportamento humano. Refinar a compreensão da sociedade em que vivemos a partir do estudo da história de 
sua formação, das estruturas econômicas e de poder, e da natureza de suas instituições políticas. Compreender 
as tensões mútuas dos indivíduos, grupos e sociedade. Compreender os principais desafios da sociedade 
brasileira em termos estruturais na conjuntura da globalização. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Análise do significado da sociologia e de sua relação com a engenharia.  
2. Apresentação das definições de sociedade, grupos e indivíduos.  
3. Análise de temas sociológicos atuais: cultura, gênero e sexualidade, religião, relações étnico-raciais, política.  
4. Análise da história e cultura afro-brasileira e africana.  
5. Apresentação dos três autores clássicos da sociologia: Marx, Durkheim e Weber.  
6. Política e o desafio da democracia.  
7. Debate sobre as implicações das tecnologias de mídia na cultura e na organização política. 
8. A questão da dignidade humana em um espaço pluriétnico. 

METODOLOGIA DE ENSINO 
 Aulas presenciais expositivas com tecnologia multimídia. 
 Seminários em sala de aula sobre temas e textos definidos ao longo do curso. 
 Produção de textos acadêmicos a partir dos conteúdos estudados. 
 Algumas atividades poderão ser desenvolvidas durante as aulas presenciais e/ou portal didático, a ser 

definido no decorrer do período. 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. Uma prova que poderá ser ou presencial ou no portal didático referente ao conteúdo estudado nas aulas 
expositivas. Valor: 30 pontos.  
2. Uma prova que poderá ser ou presencial ou no portal didático referente ao conteúdo estudado nas aulas 
expositivas. Valor: 40 pontos 
3. Um seminário em sala de aula a ser apresentado e dirigido em grupo sobre os temas relacionados ao campo de 
engenharia, tecnologia, ecologia, multiculturalismo brasileiro e globalização. Valor: 30 pontos.  
4. Uma prova substitutiva para o (a) discente que obtiver nota final inferior a 60% do total distribuído para a 
disciplina. Deverá substituir a menor nota obtida em uma das três avaliações propostas acima. Nesta prova será 
cobrado o mesmo conteúdo das provas que constam nos itens 2 e 3 dos “Critérios de avaliação”. Valor: 30 
pontos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
1. BAUDRILLAR, Jean. A sociedade de consumo. Lisboa/Portugal: Edições 70, s/d.  
2. BOCK, A. M.; GONÇALVES, M. G.; FURTADO, O. Psicologia Sócio-histórica: uma perspectiva crítica em 
psicologia. São Paulo: Cortez Editora, 2001.  
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3. BOTOTMORE, T. B. Introdução à sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1987. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
1. CATANI, Afrânio Mendes. O que é capitalismo. São Paulo: Brasiliense. 2003. 
2. COSTA, C. Sociologia. Introdução à ciência da sociedade. 2 ª ed. São Paulo: Moderna, 2000.  
3. FLORESTAN, Fernandes. Capitalismo Dependente e classes sociais na América Latina. Zahar editores. RJ. 
4. GALLIANO, A. Guilherme. Introdução à Sociologia. São Paulo. Harper e Row do Brasil, 1981.  
5. GENTILLE, P.; FRIGETTO, G. (Org.). A cidadania negada. São Paulo: Cortez, 2002. 
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