FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR

ANO LETIVO DE 2016-2017
CURSO DE LICENCIATURA EM PSICOLOGIA
Unidade curricular:
Introdução às Ciências Sociais e Humanas
Curricular Unit:
Introduction to Social and Human Sciences

Docente responsável (preencher o nome completo):
Responsible teacher (fill in the fullname):
Cláudia Mota Coelho

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 caracteres):
- Conhecer e relacionar os factores fundamentais de explicação social e avaliar o seu peso
na estruturação da conduta humana.
- Identificar e avaliar o peso dos factos sociais na explicação da conduta humana
- Perspectivar o ser humano como um ser social
- Distinguir Ciências Sociais e Humanas e Ciências da Natureza
- Entender a importância das Ciências Sociais para a compreensão das acções do ser humano
bem como das representações que este faz sobre si e sobre o mundo que o rodeia
- Compreender a subjectividade e imprevisibilidade do objecto de estudo das Ciências Sociais
- Entender as ciências sociais enquanto produção de conhecimento que possa questionar a
condição humana enquanto grupo social, enquanto indivíduo em cada momento
Objectives of the curricular unit and competences to be developed
To know and relate the key factors that explain the social diversities and the differences between the
human behavior.

Conteúdos programáticos (1000 caracteres):
I. O domínio das Ciências Sociais
Características dos factos sociais no conjunto da acção humana
Determinação de factos sociais
IE.131C/00

Página 1 de 3

FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR

II. Conhecimento e explicação nas Ciências sociais
As condições de cientificidade das ciências sociais
As formas da explicação científica nas ciências sociais
Convergências e particularidades entre as ciências sociais e as outras ciências.
Teorias e paradigmas nas ciências sociais
III. Métodos da observação e análise dos factos sociais
A observação documental
A observação directa extensiva
A observação directa intensiva
IV. Os factores de explicação do social
A relação entre hereditariedade e ambiente na determinação de características individuais e grupais.
A relevância social do meio físico
A cultura, os fenómenos sociais e o comportamento
O contributo das ciências históricas para o estudo do comportamento humano
V. A influência das representações sociais no comportamento humano
A relevância do sistema.
As representações culturais.
Syllabus
I. The field of Social Sciences; Characteristics of social facts for the explanation of human behavior;
Determination of social facts.
II. Knowledge and explanation in the social sciences. The conditions of scientificity in the field of
social sciences. The different forms of scientific explanation for the social sciences. The specificities
among the social sciences comparing with other sciences. Theories and paradigms in the social
sciences.
III. Methods of observation and analysis of social facts. Documentary observation. Direct extensive
observation. Direct intensive observation.
IV. The explanation of social factors. The relationship between heredity and environment for
determination of individual and group characteristics. The contribute of cultural and social
phenomena for human behavior
V. The influence of social representations in human behavior. The cultural representations. The
relevance of family sistem.

Referências bibliográficas (bibliography)
(máximo três títulos):
Barata, O. S. (2007). Introdução às Ciências Sociais. Vol. 1. 12ª ed. Lisboa: Bertrand Editora.
Santos, B. S. (2002). A Globalização e as Ciências Sociais. São Paulo: Cortez
Santos, B. S. (2001). Um discurso sobre as Ciências. 12ª ed. Porto: Edições Afrontamento.
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O regente: (data e nome completo):
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