HUMANAS

Ciências Sociais
Conhecimento sólido e visão crítica da vida social
O cientista social estuda os fenômenos, as estruturas e as relações
que caracterizam as organizações
sociais e culturais. Ele analisa os
movimentos e os conflitos populacionais, a construção de identidades
e a formação das opiniões. Pesquisa
costumes e hábitos e investiga as
relações entre indivíduos, famílias,
grupos e instituições. Desenvolve
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e utiliza técnicas e métodos de
pesquisa para o estudo das coletividades humanas e interpreta os
problemas da sociedade, da política
e da cultura.
As Ciências Sociais têm como
disciplinas-tronco três ciências,
a Antropologia, a Sociologia e a
Ciência Política. Além delas, há
disciplinas complementares, como

a Filosofia, a Geografia, a Economia
e a História.
Os profissionais podem atuar
em instituições que lidam com
planejamento urbano e políticas
públicas, como as secretarias e
fundações; em organizações não-governamentais que investigam
fenômenos sociais; no campo de
opinião pública, onde traçam o

perfil de eleitores e consumidores;
no mercado editorial, como consultores de publicações especializadas.
Também podem ser absorvidos
em departamentos de recursos
humanos, examinado processos de
contratação e relações de trabalho;
e na área legislativa, desenvolvendo
estudos e pesquisas. Os formados
na modalidade de licenciatura
podem ingressar em escolas do
ensino médio e superior.
Os cursos de Ciências Sociais
oferecidos em duas unidades da
Unesp mantêm corpos docentes
em que a maioria tem titulação
mínima de doutor. Eles ainda possibilitam ao estudante de licenciatura
vivenciar as condições das salas de
aula e ter contato com o professor
já atuante, por meio de parcerias
com as secretarias municipais da
Educação. O aluno pode optar
pelo bacharelado, pela licencia-

Estudantes podem
participar de grupos
de pesquisa e de
parcerias na rede de
ensino
tura ou pelas duas modalidades.
Em Araraquara, a Faculdade de
Ciências e Letras disponibiliza uma
infraestrutura moderna, com biblioteca de mais de 80 mil volumes,
incluindo revistas internacionais
de prestígio; um laboratório de
informática e salas multimídia. Os
estudantes podem participar de grupos de pesquisa que os estimulam
a desenvolver suas potencialidades, muitas vezes com bolsas de
iniciação científica. Além disso, a
prática é componente curricular nas
disciplinas obrigatórias. Há ainda um

serviço de apoio que inclui acesso
a psicólogo e assistente social, e
bolsas para alunos carentes.
Os projetos da área de educação e a participação em grupos de
pesquisas garantem uma formação
sólida e uma ligação mais estreita entre a teoria e a prática aos
alunos da Faculdade de Filosofia
e Ciências, Câmpus de Marília. O
objetivo é formar pesquisadores,
professores, escritores, administradores, assessores e consultores
amplamente qualificados como
cientistas sociais, portadores de conhecimento sólido e de visão crítica
da vida social, para serem possíveis
agentes das transformações sociais
e culturais. Além disso, o curso oferece bolsas de apoio ao estudante
sem renda e de iniciação científica
e promove, entre outras atividades
extracurriculares, diversos projetos
de extensão.
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