1. Perfil da universidade de acolhimento:
- Localizada no sul da Alemanha, estado de Baden-Wuttemberg, na cidade de Heidelberg, é
uma das universidades mais antigas da Europa, 1386.
- Pólo da intelectualidade alemã na virada do século XX, passaram por ali: Hörderlin, Hegel,
Heinrich Rickert, Wilhelm Windelband, Georg Lukács, Max Weber, Werner Sombart, Karl Jasper,
Ernst Troeltsch, Karl Mannheim, Hanna Arednt e Talcott Parsons. Concentrou importantes escolas
nas diversas áreas das humanidades: neokantismo de Baden, fenomenologia, historicismo alemão,
período de formação da sociologia clássica.
- Na área da sociologia: um dos pólos de interpretação e organização da obra de Max Weber,
principalmente na figura de um dos editores das obras completas deste autor e um de seus principais
intérpretes, Wolfgang Schluchter. A faculdade de ciências sociais contempla também o curso de
economia, apenas.
- Na área da filosofia: duas são as tendências que organizam o programa, por um lado, a
filosofia analítica – que conta sempre com a presença de professores ingleses e norte-americanos
cada semestre; e do legado hegeliano, a cada semestre também com participação de intelectuais
convidados, principalmente do sul da Alemanha. A faculdade de filosofia é junta a de historiografia
e filologia antigas, musicologia, orientalismo e ciências da religião. Muitos dos professores da
gradução são doutorandos de alguns professores e trabalham em sua linha nas aulas.
- Conta com o Marsilius-Kolleg: núcleo de investigações interdisciplinares (desde medicina
à filosofia) que, além das pesquisas, oferece seminários aos alunos desde a graduação.

1.1. Disciplinas oferecidas:
- A liberdade com relação a grade horária é grande, inclusive quanto a quantidade de
créditos variando de acordo com o tamanho do trabalho final da disciplina, e não apenas com o
tempo de aula.
- São divididas em 09 módulos na sociologia: 1) Fundamentos da sociologia; 2) Análise
comparada de estruturas sociais; 3) Teoria sociológica; 4) Métodos da pesquisa social empírica; 5)
Fundamentos da análise institucional sociológica (economia, mercado e organização; sociedade
civil e a natureza das associações; estado e administração pública); mais dois módulos (6 e 7)
voltados a orientação profissional da atuação no mercado de trabalho; 8) Disciplinas optativas; 9)
Disciplinas interdisciplinares.
- Na Filosofia, são divididas entre: palestras; propedêutica; colóquios; didáticas da discplina;
seminários (iniciantes e avançados); formação em fundamentos ético-filosóficos; competência
avançada. Durante o curso de filosofia, o aluno deve comprovar proficiência em Latim ou Grego
Antigo, se a formação incluir Teologia, também em Hebraico Antigo e Grego Koiné.
- Para o acesso a grade de disciplinas basta procurar por Vorlesungsverzeichnis no site:
lsf.uni-heidelberg.de e acessar a opção do Philosophisches Seminar para Filosofia ou Fakultät für
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften para Sociologia.
1.2. Áreas de pesquisa:
- Na Sociologia as áreas de pesquisa são: Teoria Sociológica, Análise Institucional e
Pesquisa de Max Weber; Sociologia das Organizações, Pesquisa de Administração e Carreiras
Internacionais; Terceiro Setor e Internacionalização da Sociedade Civil; Políticas Sociais;
Sociologia populacional, da Família e do Idoso; Sociologia Criminal.
1.3. Escolha das disciplinas: para o intercambista, é permitido, inclusive, participar de disciplinas da
pós-graduação. A grade deve responder mais à universidade de origem, já que é totalmente aberta,
inclusive quanto ao número de créditos a ser combinado com o professor. Cada disciplina tem como

comprovante de participação um documento, Schein, no qual constam créditos, disciplina, docente e
nome do trabalho final.
2. Disciplinas cursadas e formas de avaliação:
- Disciplinas: Georg Simmel; Lew Vygotski; Praktische Philosophie; Theologie von Plato
bis Proklos; Alte philologie, Grammatik und Übersetzung Latein-Deutsch; Leiblichkeit und
Intersubjektivität.
- Tanto na Filosofia como na Sociologia, o trabalho final a ser entregue, que pode variar de
dez a trinta páginas, é a medida da quantidade de créditos pretendida por disciplina. Nos cursos de
filologia clássica e latim, a avialiação se dá por testes de competência e, por isso, a quantidade de
créditos é fixa.
3. Pesquisas realizadas: foi dada continuidade à pesquisa iniciada sob orientação do professor
Antônio Flávio Pierucci, sobre a constituição dos Tipos Ideais na sociologia de Max Weber. A ida à
Alemanha concentrou-se numa universidade central para a pesquisa weberiana. Os estudos e o
levantamento bibliográfico ali realizado terá uso e continuidade no projeto de mestrado sobre o
sentido da ação na sociologia de Max Weber. A quem interessar, envio um relatório sobre a pesquisa
e sua trajetória; a formação da capacitação na língua alemão foi um ponto fundamental também da
experiência no intercâmbio.

