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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Se você é...
curioso, questionador, tem senso crítico,
pensa e reage rápido, avalia as situações
e gosta de lidar com as pessoas,
..É bom pensar em...

Ciências
Políticas
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O QUE É

OSG.: 27179/10 André 06/01 Rev.: MA

O cientista político investiga a realidade social, propondo alternativas
de intervenção planejada e estratégica sobre as políticas públicas.
Acompanha os movimentos sociais e as associações, analisando as
suas atitudes e ideais, e verifica a reação das pessoas a essas tendências.
Participa de projetos sociais e contribui para a sua formulação com
uma visão pluralista.

COMO ESTÁ O MERCADO

O CURSO
As matérias básicas do currículo são: Filosofia, Sociologia, História,

O cientista político atua nos campos da pesquisa, da educação, da

Economia, Estatística e Direito. Entre as disciplinas específicas estão:

política, em empresas governamentais e privadas e em organizações não

Ciências Políticas, Políticas Públicas, Economia Política e Pesquisa em

governamentais. Ele trabalha em centros comunitários, ONGs, institutos de

Ciências Políticas.

pesquisa de opinião, jornais. São promissoras as perspectivas de trabalho

O curso de Ciências Políticas visa desenvolver no aluno a habilidade
de analisar amplamente a realidade política e social, propiciando-lhe
condições de elaborar avaliações mais coerentes ao contexto observado.

nas áreas de assessoria política, atuação em ONGs e em institutos de
pesquisa.

Neste sentido, oferece conhecimentos acerca do sistema político
internacional, da dinâmica dos grupos sociais e das estruturas e
mecanismos de decisão do Estado, dentre outros. As disciplinas de
Sociologia e História do Brasil, por exemplo, permitem que o aluno adquira

ONDE ESTUDAR
CE −
Fortaleza:Unifor.

uma visão globalizada da sociedade e das influências históricas no

DF −
Brasília:UnB.

desenvolvimento político do país.

SP −
São Paulo:USP.

Duração mínima do curso: Quatro anos.
Titulação: Bacharel em Ciências Políticas.
Currículo mínimo: Filosofia, Sociologia, Economia e Direito.

CAMPO DE ATUAÇÃO
Conselhos deliberativos e comunitários, órgãos do governo e
organizações não governamentais, institutos de pesquisa de opinião,
instituições de ensino e assessoria parlamentar e comunitária.

