
 
 

Ficha 2 
Disciplina: O paradigma durkeimiano Código:  

Natureza:  
(  X  ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(  X  ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 
Ciclo: 
 
(   )1º   (     )2º  (     )3º  

Modalidade de disciplina a ser ofertada 
em período especial, conforme a 
Resolução 62/2020-CEPE: 

( X ) ERE 

Total de Vagas: 
Veteranos:  

  20                             

Calouros:   

  20 

Total:   

40 

Professor/a: Pedro Rodolfo Bodê de Moraes 

Contato de email: pedrobode@terra.com.br 

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     ( x ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

CH Total: 60 

CH semanal: 20 
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

EMENTA  
 

Emergência e desenvolvimento da Sociologia.  
As bases teóricas da sociologia 
Iluminismo e conservadorismo na construção da sociologia 

 

 
OBJETIVO GERAL 

 
Introduzir os estudantes na sociologia durheimiana. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 Emergência da sociologia como ciência. 
O cenário histórico deste processo. 
As principais teorias durkheimianas: os fatos sociais, a divisão do trabalho social, o 
suicídio e a religião. 
 

 
 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

a) O curso terá início no dia 10/11/2020 e terminará em 25/03/2021 
b) Sistema de comunicação: Plataforma Microsoft Teams.   
c) As aulas serão gravadas e disponibilizadas na plataforma. 
c)d) Tutoria: Pedro Rodolfo Bodê de Moraes 

h) Carga Horária semanal para atividades síncronas e assíncronas: A carga horária 
semanal será de 4 horas. As atividades síncronas serão as quintas das 7:30 às 9:30. As 

atividades assíncronas serão às terças das 7:30 às 9:30. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA 

Comentado [R1]: Artigo 12, Resolução 65/2020: 
§1º A carga horária total da disciplina ou unidade 
curricular de modo algum pode ser alterada para o 
período especial. 
§2º Fica estabelecido que a duração de disciplina ou 
unidade curricular ofertada no período especial não 
poderá ser inferior a 7 semanas, sendo 6 semanas 
letivas e uma semana reservada para os exames finais. 
§3º O número de horas de atividades por dia deverá ser 
adequado à capacidade de assimilação e 
aproveitamento didático das/dos estudantes, devendo 
limitar-se a quatro horas diárias para uma mesma 
disciplina ou unidade curricular, com, no máximo, duas 
horas de atividades síncronas, exceção feita a 
atividades como desenvolvimento de software, oficinas 
e competições, avaliadas e aprovadas pelo respectivo 
colegiado de curso. 



 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

Instrumentos de avaliação: Prova, seminários e trabalho final. Em datas previamente 
indicadas. A nota final será uma média dos trabalhos efetuados. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

https://wp.ufpel.edu.br/franciscovargas/files/2018/05/As-Regras-Do-Metodo-Sociologico-
Emile-Durkheim.pdf 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/203937/mod_resource/content/1/Da%20divis%C
3%A3o%20social%20do%20trabalho.%20%C3%89mile%20Durkheim%3B%20tradu%C

3%A7%C3%A3o%20de%20Eduardo%20Brand%C3%A3o.%20-
%202%C2%AA%20ed.%20-

%20S%C3%A3o%20Paulo%2C%20Martins%20Fontes%2C%201999.%20%281%29.pd
f 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2965009/mod_resource/content/0/%C3%89mile
%20Durkheim%20-%20O%20Suicidio%20%282000%29.pdf 

https://pedropeixotoferreira.files.wordpress.com/2015/03/formas-elementares-trechos-
sugeridos.pdf 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rpcsoc/issue/view/150 
 

file:///C:/Users/pedro/Downloads/103-Texto%20do%20artigo-274-1-10-20101220.pdf 
 

https://papers.uab.cat/article/view/v2-hernandez/pdf-es 
 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhbGxh
aHVha2JhcnZpYWRvfGd4OjI1MGM3M2QzNDQ0ODE5MmM 

 
file:///C:/Users/pedro/Downloads/Dialnet-FormasElementaresDaVidaReligiosa-

6342738%20(1).pdf 
 
 
 
 
 

Professor da Disciplina:  
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:  
 

Assinatura: __________________________________________ 
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