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O valor total do trabalho é 10,0 pontos;
Capa, contracapa e Sumário no Formato ABNT (ver site da escola) no formato
Elaborar uma capa no formato ABNT
Não deve conter rasuras ou corretivo;
4 até 6 aludas de texto digitado.
Anexar em formato PDF no Google Classroom até 01/12
Incluir este Edital como última folha.

PARTE 1: Crítica Filosófica
O artigo tem a finalidade de trabalhar o senso crítico do aluno bem como a abordagem teórica
(filosófico-sociológico) acerca de temas do cotidiano.
Informações para produção do trabalho:
• Lei os textos base postados em:
TEXTO 1 https://www.professorrenato.com/index.php/filosofia/sociologia/45-pesquisa-osriscos-para-criancas-adotadas-por-familias-homoafetivas
TEXTO 2 - http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=NoticiasC&id=4880
•

Elaborar uma crítica (análise) a partir da Filosofia/Sociologia apontando e explicando os
pontos abaixo enumerados:
o A Quais conclusões chegaram a Medicina (Conselho Regional de Mediciana
CREMESP) e os Estudos de Sociologia na Universidade do Texas publicados por
Mark Regnerus na revista científica de Ciências Sociais?

O texto deve seguir os seguintes critérios:
• Deve haver citações retiradas diretamente dos seguintes pensadores: Freud e Jung
• Relacione os textos do link indicado com os autores acima a fim de produzir o artigo;
• ENTREGAR NO GOOGLE CLASSROOM até 01/12 em formato PDF
•
•
•
•
•
•

INDIVIDUAL
- Conceituar: Inconsciente e Complexo de Èdipo.
- Apresentar como se dá o desenvolvimento Psicosexual (Freud)
- Apresentar o conceito de Individuação (Jung)
- Explicar a importância da Figura de Pai e Figura de Mãe para Freud
- Explicar os Motivos pelos quais o CREMESP determinou que o relacionamento
Homoafetivo pode trazer danos psicológicos par as crianças.
• - Elabore uma conclusão.
• - Apresentar as referências bibliográficas de acordo com a ABNT.
• - Formatar usando normas ABNT.
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