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Documentos para inscrição 
1 - Comprovante da ficha de inscrição 
eletrônica, disponível no site 
<www.siposg.furg.br>;
2 - Currículo impresso e documentado, 
conforme modelo indicado no Edital;
3 - Fotocópia da Carteira de Identidade e do 
CPF;
4 - Fotocópia da certidão de nascimento ou 
casamento;
5 - Fotocópia do diploma do curso de 
graduação reconhecido pelo  MEC  ou
certidão de conclusão do curso;
6 - A ficha com a justificativa da pretensão à 
vaga deverá conter formação acadêmica e 
profissional, relacionadas ao interesse em 
realizar o curso de Especialização em Ensino 
de Sociologia para o Ensino Médio.

Polos
- Esteio;
- Santo Antônio da Patrulha;
- Santa Vitória do Palmar;
- Sapiranga.

Período de realização do curso 
Setembro de 2014 a dezembro de 2015.

Início do curso
Setembro de 2014.



O curso de Especialização em Ensino de 
Sociologia para o Ensino Médio se configura 
na construção de respostas para os desafios 
colocados na atualidade para a área. Este 
oferece contribuições teórico-metodológicas 
que propiciam um ensino dinâmico, 
interativo, pautado no diálogo entre aluno e 
professor sobre a referida área de 
conhecimento, a escola e o mundo. Dessa 
forma, prioriza, em diferentes escalas, o 
espaço e o tempo vividos pelos/dos sujeitos. 
É assim que os estudantes podem 
compreender como e por que se processam 
as relações sócio-histórico-espaciais 
cotidianas, fundamentais na formação da 
cidadania plena na sociedade brasileira.

Formar profissionais em nível de 
especialização para o ensino nas diversas 
áreas de conhecimento, com vistas a 
assegurar o direito à aprendizagem e a 
realização do projeto político-pedagógico da 
escola, a partir de um ambiente escolar que 
favoreça o desenvolvimento do 
conhecimento, da ética e da cidadania.

- Professores em exercício, graduados na 
área de Ciências Humanas ou Sociais;
- Graduados em Sociologia ou outros cursos 
na área de Ciências Humanas ou Sociais.

1º Módulo 

Memória e Formação Docente; Ensino de 
Sociologia: história, metodologia e 
conteúdos.

2º Módulo 

História da Sociologia; Cultura e identidade; 
Estrutura e mudanças sociais; Participação 
política e cidadania; Espaço escolar

3º Módulo 

Ensino de Sociologia: conteúdos e 
metodologias; Orientação teórico-
metodológica para desenvolver o TCC 
(Trabalho de Conclusão do Curso)
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