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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Compreender o objecto de estudo, as abordagens teóricas e conceitos centrais em sociologia.
2. Compreender os fenómenos da alimentação humana à luz da perspectiva sociológica e reconhecer a interdisciplinaridade dos fenómenos alimentares e
dietéticos.
3. Promover a compreensão do processo de socialização profissional dos profissionais de saúde;
4. Promover o conhecimento dos alunos sobre os métodos e técnicas de investigação sociológica, com aplicação no estudo da dietética humana.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Conceitos básicos de sociologia.

Conteúdo da unidade curricular
1. Introdução à sociologia: objecto de estudo das ciências sociais. 2. Síntese de conceitos centrais em sociologia. 3. Fenómenos sociais contemporâneos:
globalização; movimentos contra-hegemónicos. 4. Corpo e sociedade. 5. Práticas e lógicas quotidianas de alimentação. 6. Introdução à sociologia das profissões. 7.
Métodos e técnicas de investigação para o estudo da dietética.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Objecto de estudo das ciências sociais e pluralidade das ciências sociais.
2. Síntese de conceitos centrais em sociologia.
3. Fenómenos sociais contemporâneos: globalização; movimentos contra-hegemónicos.
4. Corpo e sociedade e doenças do comportamento alimentar.
5. Práticas e lógicas quotidianas de alimentação.
6. Introdução à sociologia das profissões; identidades profissionais em saúde.
7. Métodos e técnicas de investigação para o estudo da dietética.
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Métodos de ensino e de aprendizagem
Todos os conteúdos da unidade curricular se iniciam por um momento expositivo inicial (aulas teóricas), necessário dado que para a maioria dos alunos se trata do
primeiro contacto com o pensamento sociológico. Igualmente, todos os conteúdos serão aprofundados e consolidados através de técnicas pedagógicas que
promovam a interactividade professor-alunos e alunos-alunos.
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