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1. OBJETIVOS
Propiciar ao educando o conhecimento sobre os pontos do programa, suficientes para proporcionarlhe condições para análise e solução de problemas jurídicos, ensinando-lhe a raciocinar
juridicamente.
2. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
2.1. O homem como ser social: a interação homem/sociedade
2.1.1. As influências sociais recebidas pelos homens
2.1.2. A sociedade como produto da ação dos homens: a atuação dos homens sobre a realidade
social
2.2. O trabalho humano como atividade fundamental para a existência e funcionamento de
determinada sociedade
2.3. Os elementos do processo de trabalho: força de trabalho, objeto de trabalho, meios de trabalho
2.4. O caráter histórico da produção: as transformações históricas ocorridas na produção material,
nos aspectos técnico e social; os conceitos de forças produtivas, relações sociais de produção e
modo de produção
2.5. As relações entre a produção, as idéias e o poder político
2.6. Breve introdução sobre a sociedade capitalista: a sociedade capitalista como uma das formas
históricas de organização social
2.7. A sociedade capitalista como sociedade produtora de mercadorias
2.8. Os dois elementos essenciais do capitalismo: capital produtivo e trabalho assalariado
2.9. As condições históricas do surgimento do capitalismo, a crise do feudalismo e o aparecimento
das relações capitalistas de produção
2.10. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa como marcos fundamentais para a
consolidação do sistema capitalista
2.11. As contradições do sistema capitalista, Estado e ideologia
2.12. O surgimento da sociologia: a sociologia como produto, no plano do pensamento, das
contradições do capitalismo
2.13. A sociologia como técnica de controle social
2.14. A sociologia como crítica social
2.15. Sociologia da sociedade brasileira: a sociedade dos anos recentes a estruturação econômica, a
estruturação jurídico-política, a estruturação ideológica
3. METODOLOGIA

A disciplina será desenvolvida através de aulas expositivas dialogadas e de seminários.
Considerando a necessidade do estudo e da leitura extra-classe, serão exigidos resumos de textos
abordando problemas atuais relacionados ao programa da disciplina, selecionados a partir de
recentes decisões judiciais e notícias da imprensa (Estudo de casos práticos).
4. RECURSOS
Quadro branco, transparências, data show, textos etc.
5. AVALIAÇÃO
DIAGNÓSTICA: levantamento de necessidades.
FORMATIVA: auto-avaliação, participação, assiduidade e pontualidade.
SOMATIVA: duas provas escritas, resumos, pesquisas e trabalhos individuais.
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