SOP
O Serviço de Orientação Psicopedagógica (SOP) da Organização
Educacional Farias Brito é formado por psicólogos e orientadores educacionais que
realizam amplo trabalho para o desenvolvimento global do aluno. Dentre as
atividades empreendidas por esse setor, a Orientação Profissional se destaca pela
importância de sua contribuição para o crescimento e amadurecimento dos jovens
que, em geral, pela primeira vez, precisam tomar uma decisão importante na vida.
Para tanto, são estimulados a se conhecerem melhor, perceberem as influências a
que estão expostos e, sobretudo, receberem informações sobre os diversos cursos e
profissões existentes no mercado.
Este folheto, portanto, foi elaborado para propiciar aos alunos um
conhecimento básico acerca das características de cada profissão.
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O QUE É
É o estudo das origens, do desenvolvimento, da organização e do
funcionamento das sociedades e culturas humanas.
A pesquisa científica é a base do trabalho do cientista social. Ele atua em
três linhas principais: a sociológica, a antropológica e da ciência política.
O sociólogo analisa os movimentos e os conflitos populacionais, a
construção de identidades e a formação das opiniões. Pesquisa costumes e
hábitos e investiga as relações entre indivíduos, famílias, grupos e instituições.
Ele desenvolve e utiliza um conjunto variado de técnicas e métodos de pesquisa
para o estudo das coletividades humanas e interpreta os problemas da
sociedade, da política e da cultura.

O CURSO
O curso exige grande carga de leitura e acompanhamento constante das
questões sociais, culturais e políticas. Gostar de ler é uma das principais
características de estudante de Ciências Sociais. Nas aulas há muita leitura e análise
de livros, documentos oficiais, registros históricos e textos da mídia.
Até o segundo ano, o currículo é formado por disciplinas básicas de
Sociologia, Antropologia e Ciência Política. Também há História, Geografia,
Economia, Psicologia e Filosofia. Há, ainda, aulas práticas, que incluem pesquisa
de campo e coleta, análise e interpretação de dados empíricos. Algumas escolas
exigem a elaboração de uma monografia no fim do curso. Existem também as que
oferecem a graduação específica numa das habilitações de Ciências Sociais, como
sociologia ou ciência política.
Duração média do curso: quatro anos.

COMO ESTÁ O MERCADO
A expansão de ONGs por todo o país cria oportunidades de emprego para os
formados. Eles costumam atuar em projetos de educação, saúde, transporte, meio
ambiente e, principalmente, em iniciativas de desenvolvimento sustentável. Muitas
instituições de pesquisas públicas e privadas estão contratando, para trabalho fixo
ou temporário, especialistas em pesquisa de opinião e em assessoria política.
Os antropólogos encontram mais trabalho nas áreas rurais, com comunidades
indígenas, por exemplo. O sociólogo é mais requisitado para atuar nas áreas de
recursos humanos de empresas e em atividades ligadas a idosos, menores de rua e
minorias em geral. Já o cientista político consegue colocação em centros de
pesquisa e em assessorias governamentais e de relações internacionais. Para os
interessados na área acadêmica, há oportunidades nas universidades, mas para
lecionar no Ensino Superior é necessário fazer pós-gradução.

CAMPO DE ATUAÇÃO
R
Antropologia – Estudar a origem e a evolução do homem e das culturas.

Investigar os diversos grupos sociais, culturais ou étnicos e as transformações
ocorridas por causa do contato com outros grupos.
R
Ciência política – Analisar os sistemas, as instituições e os partidos políticos de

um país e as relações entre as nações. Auxiliar na definição de políticas públicas
e assessorar parlamentares e membros do Executivo.
R
Sociologia – Investigar as relações, as estruturas e a dinâmica das sociedades

modernas, analisando os processos históricos de transformação das
organizações sociais.
R
Pesquisa de opinião – Coletar e analisar dados sobre diferentes

acontecimentos ou ocasiões para identificar o comportamento e a reação de
grupos sociais em relação a eles.

ONDE ESTUDAR
CE −
Fortaleza: Uece, UFC, Unifor.
Sobral: UVA.
RN – Natal: UFRN.
Mossoró: Uern.
PB – João Pessoa: UFPB.
BA – Salvador: UFBA.

