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Refletir e atuar criticamente considerando o contexto social, ético e político em que as organizações 

atuam e as interdependências entre as decisões organizacionais e esse contexto e, ainda, compreender 

a dinâmica das relações étnico-raciais no contexto da educação, relações de trabalho e na sociedade 

de um modo geral. 

 

Globalização, pobreza e desigualdades sociais. Mudança social, participação política e cidadania. 

Vida, trabalho e desemprego nos espaços urbanos. Conceitos de identidade, identidade negra, raça, 

etnia e racismo. Inclusão de políticas públicas de igualdade racial e questão das ações afirmativas 

voltadas para os negros e os indígenas na educação e nas relações de trabalho na atualidade. Debates 

sobre a diversidade e a dinâmica das relações étnico-raciais nos diferentes ambientes organizacionais 

contemporâneas. 
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1. Globalização, pobreza e desigualdades sociais 

1.1 Definição e origens da globalização 

1.2. As organizações como agentes do processo de globalização 

1.3 Pobreza e desigualdades sociais: conceitos e principais indicadores 

1.4 Novas formas de inclusão e exclusão social 

 

2. Mudança social, participação política e cidadania 

2.1 Liberalismo, Democracia e socialismo 

2.2 Democracia e cidadania nas organizações 

2.3 O conceito de ação coletiva 

2.4 Movimentos sociais tradicionais e contemporâneos 

2.5 Movimento anticorporação 

 

3. Vida, trabalho e desemprego na sociedade contemporânea 

3.1 Novas modalidades de emprego e mudanças nas relações de trabalho 

3.2 Desemprego e o papel das organizações 

3. 3 Medo, violência e lazer nas grandes metrópoles 

 

4. Conceitos de identidade, identidade negra, raça, etnia e racismo. 

4.1 Etnocentrismo, preconceito racial e suas formas, discriminação racial, democracia 

racial; 

 

5. Inclusão de políticas públicas de igualdade racial e questão das ações afirmativas voltadas 

para os negros e os indígenas na educação e nas relações de trabalho na atualidade. 

 

6. Debates sobre a diversidade e a dinâmica das relações étnico-raciais nos diferentes 

ambientes organizacionais contemporâneas. 
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