PLANO DE ENSINO
DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR
Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Ciência Política
Curso: Bacharelado em Administração Pública – EAD
Série/Período: 2º
Carga Horária: 60 horas
Horas Teórica: 60 horas
Docente Responsável: Luiz Antônio Coelho da Silva

Horas Prática:

EMENTA
Conceitos básicos em ciências políticas ao invés de objeto; Fundamentos teóricos das ciências
políticas: o pensamento liberal e o marxista; Formas de governo e regimes políticos; Representação
e sistemas partidários. Democracias e pensamento liberal ortodozo ou heterodoxo. Políticas públicas
de garantia dos direitos humanos e de relações étnico-raciais.
Transversalidade da Educação em Direitos Humanos, das Relações Étnico Raciais e do ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, integrando as disciplinas de “Ciência Política”,
“Políticas Públicas e Sociedade”, “Instituições de Direito Público e Privado” e “Relações
Internacionais”.

OBJETIVOS
Geral
Buscar os fundamentos da ciência política desde concepções clássicas, acompanhando sua evolução
e permitindo interpretar adequadamente as sociedades contemporâneas em termos de conflito e
relações de poder na garantia dos direitos humanos.
Específicos







Entender conceitos básicos da ciência política;
Estudar os clássicos da ciência política e suas interpretações a respeito desta ciência;
Compreender o poder do Estado e suas particularidades;
Explanar as relações de poder que permeiam as interações dos indivíduos e grupos
da sociedade;
Possibilitar o entendimento da tipologia moderna das formas de poder;
Entender a dinâmica política de nossas sociedades, focando nos conflitos inerentes
à garantia dos direitos humanos e das relações étnico-raciais, a partir de um
entendimento da história e da cultura afro-brasileira e africana.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1 CONCEITOS BÁSICOS DA CIÊNCIA POLÍTICA
A Tipologia Clássica das Formas de Poder
A Tipologia Moderna das Formas de Poder
Características do Poder do Estado
Organização do Estado
A Preponderância do Executivo e o Papel da Administração Pública
2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA CIÊNCIA POLÍTICA
Fundamentos Teóricos da Ciência Política
O pensamento Liberal
O pensamento Marxista
3 FORMAS DE GOVERNO E REGIMES POLÍTICOS
Formas de Governo e Regimes Políticos
Democracia e Autocracia
Tipos de Autocracias
Regimes Autocráticos Totalitários
Regimes Autocráticos Autoritários
Regimes Autocráticos Liberais
Tipos de Democracias
Regimes Democráticos Liberais
Regimes Democráticos Não Liberais
4 REPRESENTAÇÃO E SISTEMAS PARTIDÁRIOS
Representação Política
Eleições Majoritárias e Eleições Proporcionais
O Sistema de Representação Majoritário
O Sistema de Representação Proporcional
O Sistema de Representação Majoritária na Composição dos Parlamentos
5 DIREITOS HUMANOS E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS
Transversalidade das políticas públicas, avaliadas de maneira especial quanto à garantia dos direitos
humanos e das relações étnico-raciais, entendendo a história e cultura afro-brasileira e africana.

METODOLOGIA DE ENSINO
- A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante o atendimento da concepção metodológica do
curso, ou seja, Modalidade a distância com utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVEA), Plataforma Moodle, para viabilizar o estreita interelação dos envolvidos – estudantes,
professores pesquisadores, professores formadores, tutores e orientadores.
- Encontros presenciais com tutores nos polos e, em momentos específicos, com os outros pares
com vista a viabilizar atividades (e/ou): de nivelamento, informativa, integradora, temática,
complementar.
- Leitura de artigos científicos.
- Aplicação de atividades individuais e/ou em grupo.
- Interdisciplinaridade com a disciplina de Macroeconomia, onde relacionar-se-á os conceitos de
heterodoxia e ortodoxia às formas de atuação nas democracias liberais.
- Atividades integradas a partir dos resultados de pesquisas na área de políticas públicas, avaliadas
quanto à garantia dos direitos humanos e das relações étnico-raciais.
AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
A avaliação do curso totaliza 300 pontos, divididos em três categorias, sendo 100 pontos para
as Atividades Colaborativas ( no Moodle) , 100 pontos para as Atividades Individuais ( no Moodle) e
100 pontos para Atividades Presenciais.
Estas categorias têm pesos diferenciados:




Categoria I – Atividades Individuais - 100 pontos (peso 3)
Categoria II – Atividades Colaborativas - 100 pontos (peso 3)
Categoria III – Atividades Presenciais - 100 pontos (peso 4)

A Média Parcial (MP) é a média ponderada das categorias acima definidas.
Se a Média Parcial for maior ou igual a 70 pontos, o aluno está Aprovado por Média, sem
necessidade de realizar o Exame Final.
Se a Média Parcial for menor que 70 e maior ou igual a 40, o aluno deve Realizar o Exame
Final, e a nota mínima que precisa obter no Exame Final para ser aprovado é
Nota mínima = [ 500 - (Média Parcial x 6) ] / 4
Se a Média Parcial for menor que 40 pontos o aluno não está apto ao Exame Final,
está Reprovado , e deve repetir a disciplina no próximo semestre.
O aluno Aprovado por Média terá Média Final igual à Média Parcial , MF = MP
O aluno que Realizar o Exame Final (EF) será aprovado se obtiver Média Final maior ou igual a
50, sendo a MF ,neste caso, calculada como MF = (6*MP + 4*EF)/10
O resultado final será apresentado automaticamente no Moodle.

RECURSOS NECESSÁRIOS
Materiais didáticos impressos (livros, artigos científicos, etc); Vídeos; Equipamentos de informática
(computador, internet, etc.); Leitura Obrigatória (LO); Leitura Complementar (LC); Exercícios de
Fixação de Conteúdos.
PRÉ-REQUISITO


Não existe
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