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PLANO DE ENSINO 

 

EMENTA 
A construção lógico-formal do Estado; O Estado Moderno; O pensamento político contemporâneo: 
liberalismo; socialismo, anarquismo; Regimes Políticos; Formas e sistemas de Governo; Sociedade Civil; 
Ética; Cidadania; O Estado de bem-estar social; O neoliberalismo; Concepções e significados do 
processo de mundialização ;A questão ambiental; Movimentos Sociais. Poder, participação e democracia 

na sociedade brasileira. 

 

OBJETIVOS 
GERAL: 

� Desenvolver um modo sociológico de formular e propor soluções a problemas, nos diversos 
campos do conhecimento, analisando de uma perspectiva histórica o ordenamento político das 
sociedades contemporâneas e analisando criticamente os fundamentos da formação social e 
políticas contemporâneas (reconhecendo-se como agente de transformação desse processo 
histórico). 

ESPECÍFICOS: 
� Relacionar, a partir dos textos dos principais pensadores, o exercício da crítica sociológica com a 

experiência do pensar e a promoção integral da cidadania; 
� Refletir sobre a formação do Estado Moderno; 
� Compreender as principais correntes do pensamento político contemporâneo; 
� Compreender a classificação de regimes políticos e formas de governo; 
� Refletir sobre o processo de globalização e seus aspectos históricos, sociais, econômicos, 

políticos e ambientais; 
� Refletir sobre a ação dos movimentos sociais na contemporaneidade; 
� Refletir sobre a questão do poder e da cidadania no contexto societário brasileiro. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
UNIDADE ASSUNTO H/A 

1 Ciência Política e formação do Estado. 
1.1 A Ciência Política e o problema do poder;  
1.2 Conceito de Estado e seus elementos constitutivos;  
1.3 Teorias contratualistas acerca da formação do Estado;  
1.4 Teorias marxistas acerca da formação do Estado;  
2 Política na prática. 

2.1 Regimes Políticos;  
2.2 Formas de Governo;  
2.3 O Estado Moderno;  
2.4 O pensamento político contemporâneo;  
2.5 A divisão de poderes.  
3 Questões sociopolíticas atuais. 

3.1 O poder na pós-modernidade;  
3.2 Meritocracia e programas de transferência de renda;  
3.3 Globalização e mundialização;  
3.4 A questão ambiental.  
4 Estado e democracia no Brasil. 

4.1 Constituição do Estado Brasileiro; 
4.2 Ditadura e modernização tardia do Estado Brasileiro; 



4.3 Democracia e Cidadania no Brasil; 
4.4 Ética e representação política no Brasil. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
� Aulas dialógicas que visam a interatividade professor-turma; 
� Aulas utilizando recursos audiovisuais (data show); 
� Resolução de exercícios do livro-texto ou propostos; 
� Visitas técnicas. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
� Provas escritas, trabalhos e/ou listas de exercícios individuais e em grupo; 
� Seminários, júris simulados, debates; 
� Participação em atividades acadêmicas transdisciplinares, projetos de extensão, projetos de 

pesquisa, feiras e semanas temáticas, etc. 

 

ESTUDOS DE RECUPERAÇÃO PARALELA 
� Núcleos de Aprendizagem; 
� Recuperação bimestral tanto para estudantes regulares como também para os que encontram-se 

em regime de progressão parcial. 

 

AÇÕES DE ENSINO APRENDIZAGEM INTEGRADAS 
� A Unidade I possui um grande potencial para um trabalho em conjunto com a disciplina de 

História, possuindo aderência com a temática de formação dos Estados Nacionais e com a 
disciplina de Filosofia, possuindo pertinência com os temas de filosofia política.  
 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 
� Quadro branco; 
� Pincel marcador para quadro branco; 
� Apostilas e livros; 
� Vídeos; 
� Caixas de som; 
� Ambiente de Apoio aos Cursos Presenciais do IFPB. (presencial.ifpb.edu.br); 
� Computador com acesso à internet; 
� Projetor de dados multimídia. 
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