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Nome da disciplina 
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Departamento 

Sociologia / Geografia 

 

Professor Responsável  

Juliana Ramos 
 

Número de vagas 

40 
 

Resumo da disciplina  

     O curso propõe estudar questões da atualidade, especialmente as sociais, e as análises de 
conteúdos interdisciplinares, cobrados na segunda fase da FUVEST e de outros vestibulares. 
Com base em textos de referência sobre os temas, analisaremos os principais conceitos 
trabalhados e sua aplicação em questões discursivas. Dessa forma, o curso busca 
instrumentalizar os alunos para que exercitem a capacidade de reflexão e argumentação a 
partir da interdisciplinaridade, com base nos conceitos históricos, geográficos e sociológicos 
propostos.   
     Haverá a revisão de conteúdos sobre conflitos nos EUA e seus desdobramentos sociais, 
como A Guerra Civil; Direitos civis e Movimento Negro nos EUA e no Brasil; no Brasil, a 
República Nova, características político-institucionais, populismo e a Constituinte de 1988, os 
fluxos migratórios no Brasil, bem como suas causas e consequências desde a abolição da 
escravatura aos migrantes do século XXI. 
      

Ementa 

 Conflitos EUA: Guerra Civil e Direitos civis  
 Brasil e República Nova  
 Fluxos migratórios no Brasil  
 Movimento Negro nos EUA e no Brasil 

 

Descrição por aulas 

Aula 01 

 Etapa 1 - Conflitos EUA: Guerra Civil, Direitos civis e 
Movimento Negro. Análise histórico-social, aplicação de 
conceitos em fatos atuais. 

 Etapa 2 - Resolução de exercícios de vestibulares. 

Aula 02 
 Etapa 1 -  Brasil e República Nova. Análise histórico-social,  

aplicação de conceitos na interpretação de fatos contemporâneos. 
 Etapa 2 - Resolução de exercícios de vestibulares. 

Aula 03 

 Etapa 1 - Fluxos migratórios no Brasil, causas e consequências 
histórico-sociais da abolição da escravatura aos migrantes do 
século XXI. 

 Etapa 2 - Resolução de exercícios de vestibulares. 
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Foco da Eletiva 

 Revisão de conteúdos 

 Aprofundamento de conteúdos 

 Discussão de atualidades 

 Estabelecimento de relações entre diferentes conteúdos 

 Estabelecimento de relações entre diferentes disciplinas/áreas 

 Resolução de exercícios desafiadores  

 Aplicação de conceitos a situações práticas 

 


