
 

Quadro de Oferta para o primeiro semestre civil de 2021 

(PPGS Turmas de 2020 e 2021) 

 

 1º Sem. 2021 

Disciplinas/ 

semestres 

2/2020 1/2021 

TS1  Teoria Sociológica 1 

Profa. Lucineia 

TS2 Teoria Sociológica 2 

Prof. Dijaci 

 

Opt1. DDV Tópicos Avançados em 

Sociologia: Teoria social feminista 

abordagens interseccionais contem

porâneas  

Profa. Eliane 

 

Opt2. DDV 
Tópicos Avançados em Sociologia: 

Debates Sobre Teoria Social 

Contemporânea 

Prof. Camilo  

 

Opt3. TFRC 
Trabalho e Sociedade 

Profa. Tania 

 

 

1º Semestre Civil 2021 

Hor Seg Ter Qua Qui Sex 

Manhã   TS2 

(Prof. Dr. 

Dijaci) 

Opt1. DDV 

(Profa. Dra. 

Eliane) 

 

Tarde TS1 

(Profa. Dra. 

Lucineia) 

Opt3. TFRC  

(Profa. Dra. 

Tania) 

 Opt2. DDV  

(Prof. Dr. 

Camilo) 

 

 
 



 

EMENTAS: 

 

  

Tópicos Avançados em Sociologia: Teoria social feminista - 

abordagens interseccionais contemporâneas. 

  

Professora: Dra. Eliane Gonçalves – elianego@ufg.br 

LINHA DE PESQUISA: DIFERENÇAS, DESIGUALDADES E VIOLÊNCIAS 2021/1 

Quinta-feira – 8:00-12:00 – 64 horas 

EMENTA: A disciplina enfoca a teoria social feminista em suas diversas abordagens a partir dos anos 1970 

nas chamadas sociedades ocidentais, ao mesmo tempo articulando reflexões com perspectivas teóricas 

críticas contemporâneas - estudos culturais, subalternos, pós e decoloniais, queer. O curso enfatiza as 

categorias já clássicas – igualdade, diferença, desigualdade, poder, hierarquia, opressão, dominação, 

emancipação e resistências – ao lado de outras, tais como os modos e as formas de vida, as práticas de si, o 

cotidiano, as lutas sociais. Serão privilegiadas abordagens que articulem gênero, raça, classe, corpo, geração 

e sexualidade. 

OBJETIVOS: 

1.       Proporcionar ao grupo o conhecimento necessário à discussão das principais abordagens da teoria 

social feminista; 

2.      Situar criticamente o campo dos estudos feministas e de gênero, enfatizando as principais 

conceituações disponíveis na literatura de caráter multidisciplinar, logicamente operando com recortes 

possíveis no marco de uma produção enorme e diversificada, com relevo para abordagens sociológicas 

ou das ciências sociais. 

3.      Construir coletivamente tanto quanto possível, uma abordagem que permita interrogar os objetos 

de pesquisa e as análises teóricas nos projetos em curso.  

-- 

 

Trabalho e Sociedade 

 LINHA DE PESQUISA: TRABALHO, FORMAÇÃO E REPRESENTAÇÕES CULTURAIS 

Professora: Dra. Tania Tosta – tania_tosta@ufg.br 

Terça-feira – 14:00-18:00 – 64 horas 

EMENTA: Trabalho e Sociedade 

Trabalho e sociedade: categorias fundamentais. Trabalho, conflitos e mudanças  Sociais. Transformações 

no mundo do trabalho. Sindicatos e associativismo. Políticas públicas e mercado de trabalho. Subjetividade 

e identidade no trabalho. Trabalho e gênero: diferenças e desigualdades. 

 

Tópicos Avançados em Sociologia: Debates Sobre Teoria Social Contemporânea 

LINHA DE PESQUISA: DIFERENÇAS, DESIGUALDADES E VIOLÊNCIAS Professor: Dr. Camilo 

Braz. E-mail: camilobraz@ufg.br 

2021/1 

Quinta-feira – 14:00-18:00 – 64 horas 

EMENTA: A disciplina pretende apresentar alguns dos debates atuais da teoria social. Discutiremos o 

potencial da etnografia como crítica cultural; os desafios em torno da autoridade etnográfica trazidos pela 

crise de representação e pela chamada virada linguística, a partir das vertentes pós-modernas; os debates 

trazidos pelas críticas pós-coloniais; algumas discussões recentes em torno dos conceitos de cultura e de 

identidade e, por fim, as potencialidades das propostas interseccionais. Finalizaremos com a discussão de 

algumas etnografias recentes produzidas pelo PPGAS da UFG que dialogam teórico- metodologicamente 

com os temas trabalhados na disciplina. 
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