HUMANAS

Ciências Sociais
Conhecimento sólido e visão crítica da vida social
O cientista social estuda as relações sociais, as formas de sociabilidade, de organização e estrutura
social. Trata de estudar, observar,
analisar e interpretar criticamente
as práticas sociais em toda a sua
diversidade espacial e temporal,
as formações econômico-sociais,
os movimentos sócio-culturais,
as dinâmicas demográficas, os
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sistemas de crenças, os conflitos
e antagonismos entre segmentos
sociais e sociedades e modos de
exploração ambiental.
O campo de atuação profissional dos cientistas sociais tem se
ampliado mais recentemente nos
setores administrativo, legislativo e
judicial com a prestação de consultorias e assessorias especializadas

compreendendo o a elaboração de
perfis estatísticos, o planejamento
e a gestão de políticas e órgãos
públicos, os procedimentos de consulta e audiência pública, avaliação
de impactos e licenciamento de
projetos de exploração econômica.
A atuação dos cientistas sociais
também vem se expandindo consideravelmente nos últimos anos

junto aos movimentos políticos e
sociais reivindicativos de direitos e
prerrogativas individuais e coletivos.
Os cientistas sociais desenvolvem
estudos, pesquisas, análises e
conferências para organizações
não-governamentais, instituições
públicas e privadas, notadamente
nos ramos editorial, educacional
e cultural.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 licenciatura ou pelas duas modalidades.
Em Araraquara, a Faculdade de

Estudantes podem
participar de grupos
de pesquisa e de
parcerias na rede de
ensino
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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