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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2020-2021 

 
CURSO DE  LICENCIATURA EM OSTEOPATIA 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Sociologia Geral e da Saúde 
 

Curricular Unit: 

 

General Sociology and Health 
 

 

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres); 

 

- Objetivo A 

- Adquirir ferramentas conceptuais basilares para analisar e interpretar os diversos contextos socioculturais dos 

indivíduos; 

Objetivo B 

- Compreender a dinâmica e evolução social, a nível da organização e mudanças da sociedade; 

Objetivo C 

- Saber analisar os contextos de vida do indivíduo e da família para uma intervenção eficaz e culturalmente 

adequada.  
 

Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres) 

 

Objective A 

- Acquire basic conceptual tools to analyze and interpret the diverse sociocultural contexts of individuals; 

Objective B 

- To understand the dynamics and social evolution, at the level of the organization and changes of the 

society; 

Objective C 

- Know how to analyze the life contexts of the individual and the family for an effective and culturally 

appropriate intervention. 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

. Sociologia da Saúde 

1. A Sociologia da Saúde no âmbito da formação em Osteopatia 

2. Cultura, diversidade cultural e etnocentrismo 

3. O processo de socialização  

4. A problemática género 

II. Saúde e doença 

1. Género e saúde 

2. O social e a saúde: evolução e tendências recentes 

 
 

Syllabus (1000 caracteres) 
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I. Health Sociology 

1. The Sociology of Health in the training of Osteopaty 

2. Culture, cultural diversity and ethnocentrism 

3. The socialization process  

4. The gender issue 

II. Health an disease 

1. Gender and health 

2. The social and health: evolution and recent trends Lectures 
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