
LOCAIS DE ATUAÇÃO DO 
SOCIÓLOGO

 Comunidades Rurais e Urbanas;

 Cooperativas e Associações; 
Associações e Conselho de 
moradores;

 Organizações Não Governamentais 
(ONGs);


 Institutos de pesquisa (Fundaj, Ipea, 

Ibase);

 Organismos públicos federais (Incra, 
Sudene, IBGE, Senar, Ibama, etc.); 
estaduais ou municipais;

 Empresas Públicas e Privadas;

 Organizações representativas do 
patronato urbano e rural;

 Organizações representativas dos 
trabalhadores urbano e rural;

 Museus e memoriais.

 Organizações pró – criança, idosos, 
mulheres e adolescentes.

         LINHAS DE PESQUISA
      P/ ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA

1- Desenvolvimento com 
     sustentabilidade;

2- Exclusão e inclusão Social;

3- Associativismo e Cooperativismo;

4- Reforma Agrária e Assentamentos;

5- Rede de Comunicação em Projetos;

6- Movimentos Sociais Urbanos e  
    Rurais;

7- Trabalho: características estruturais
    e tendências;

8- Recursos Humanos e Capacitação e
    campo de atuação;

9- Cultura Organizacional e Contextos 
    Sócio-econômico;

10- Transporte e contexto urbano;

11 – O negro: cultura, política,
        educação, trabalho, gênero e 
       inclusão social.

12- Políticas e processos de inclusão 
      social

Bacharelado
em
Ciências 
Sociais

Secretaria da Coordenação do 
curso

Fone: (81) 3320 6454

Horário de funcionamento da 
Secretaria : 15h às 21:30h

Horário de funcionamento das 
aulas: 18h30 às 21h50
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CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

O CCS oferece anualmente 80 vagas, 40 
na  primeira  entrada  e  40  na  segunda 
entrada, todas no horário da noite.

O  Bacharelado  em Ciências  Sociais  da 
UFRPE  foi  aprovado  pela  resolução  nº 
123/90  do  Conselho  de  Ensino, 
Pesquisa  e  Extensão  (CEPE), 
homologada  pela  Resolução  nº  84/90 
do  Conselho  Universitário,  e 
reconhecido  pelo  MEC  através  da 
portaria 1670 de 29.09.1999.

No Brasil,  a  profissão de Sociólogo foi 
regulamentada através da Lei nº 6.888 
de 10 de dezembro de 1980, publicada 
pelo decreto nº 89.531, de 05 de abril 
de 1984.

ESTRUTURA CURRICULAR

O currículo do CCS segue o Regime 
Acadêmico de sistemas de Créditos e 
está composto por 41 disciplinas, das 
quais 39 são obrigatórias e duas são 
optativas. 

O CCS pode ser integralizado em nove 
períodos. As áreas fundamentais do 
curso são: Sociologia, Antropologia, 
Ciência Política e Metodologia da 
Pesquisa.

ATRIBUIÇÕES DO SOCIÓLOGO

1- PLANEJAMENTO: Planejar, 
programar, implantar, supervisionar, 
orientar, coordenar, dirigir e executar 
pesquisas, planos, programas e projetos 
atinentes a realidade social.

2- ESTUDOS E PESQUISAS SOCIAIS: 
Realizar diagnósticos participativos 
sobre a situação sócio-econômica de 
comunidades, resgatar a história das 
organizações sindicais e populares, 
identificar e quantificar categorias 
sócio-profissionais urbanas e rurais;

3- ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA: 
Assessorar e prestar consultoria na área 
de recursos humanos à empresas, a 
órgãos da administração pública direta 
e indireta, à entidades da sociedade 
civil, à associações, cooperativas e 
sindicato de trabalhadores.

4- CAPACITAÇÃO: Capacitar 
trabalhadores rurais (assentados ou 
não) em temas relacionados com a 
atividade rural, por exemplo: o que é 
agricultura familiar, política agrária, 
sindicalismo rural, movimentos sociais 
rurais, cooperativismo agrícola, etc.

                    

ATIVIDADES POSSÍVEIS DO 
SOCIÓLOGO

E ANTROPÓLOGO

 1) Participação em grupos de 
Pesquisa  socio-antropológica;

 Dinâmica  organizacional  : 
funcionamento  organizacional  e 
mudança  cultural;  organização, 
políticas  ambientais  e  ações 
comunitárias  pela;  organização   e 
animação de grupos ;  planejamento 
de  eventos  de  capacitação  de 
recursos humanos;

 Assessoria a grupo de trabalhadores 
e de pequenos produtores rurais;

 Realização de diagnósticos 
participativos sobre a situação sócio-
econômica rural e urbana em nível 
de município;

 Elaboração e acompanhamento de   
projetos de desenvolvimento rural e 
urbano (em nível de município), com 
a participação dos interessados e dos 
atores sociais envolvidos;

 Movimentos e organização de etnias
       Afro-brasileira, indígenas e outras;

 Movimentos e organizações de 
cultura popular;

  Tendências comportamentais nas
       cidades e políticas públicas        
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