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CEST: MISSÃO E VISÃO
Missão

Visão

Promover educação superior de excelência, formando profissionais competentes e éticos, cidadãos comprometidos
com o desenvolvimento da sociedade e com o segmento das pessoas com deficiência, conscientes de sua função
transformadora.
Ser referência regional em educação superior, reconhecida pela excelência de sua atuação e compromisso social.

DADOS DA DISCIPLINA
CÓDIGO
0378

NOME

CARGA HORÁRIA

PERÍODO

CIÊNCIA POLÍTICA

40h

1º

EMENTA
Fundamentos da Ciência Política. Evolução histórica e clássicos do pensamento político: Grécia, Roma, Idade Média e
Modernidade. Principais correntes do pensamento político contemporâneo. Ciência política e teorias do Estado. Temas
contemporâneos.
OBJETIVOS
GERAL
Obter subsídios teóricos que favoreçam a elaboração de uma visão crítica com relação aos fenômenos políticos.
ESPECÍFICOS:
Identificar as características de poder, política e políticas no cotidiano.
Discutir a evolução dos conceitos de política e implicações sociais.
Analisar as ideologias políticas no Estado contemporâneo.
Desenvolver estudos sobre a conjuntura política brasileira contemporânea.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I - Política como objeto de estudo científico - a Ciência Política (10h)
1.1 Política e políticas – desmistificações ideológicas
1.2 Sociedade política e sociedade civil: público e privado
1.3 Objetivos e métodos da Ciência Política
1.4 Poder, política, dominação e legitimidade: o conceito de Estado
1.5 Autoridade e legitimidade
1.6 Ciência Política no contexto contemporâneo
UNIDADE II - Evolução do pensamento político - Estado Moderno (10h)
2.1 Evolução das idéias políticas na Antigüidade Clássica
2.2 Pensamento político – Platão e Aristóteles
2.3 Poder da Igreja e evolução do pensamento político
2.4 Antropocentrismo na política moderna – emergência instituição política
2.5 Revoluções e emergência do Estado Moderno – Hobbes, Rousseau, Montesquieu, Locke, Tocqueville, e outros
2.6 O Estado pós-moderno e a reorganização do poder – Foucault
2.7 Aparelhos ideológicos de sustentação do Estado
2.8 Crise do Estado Moderno, terceiro setor e subpolíticas
2.9 Peculiaridades do Estado brasileiro
UNIDADE III - Reorganização das ideologias políticas (10h)
3.1 Considerações gerais
3.2 Liberalismo e democracia
3.3 Socialismo, social-democracia, corporativismo e reformismo.
3.4 Neoliberalismos
3.5 Totalitarismo e suas múltiplas facetas
3.6 Clientelismo e fisiologismo
3.7 Política brasileira

FACULDADE SANTA TEREZINHA - CEST
COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO
PLANO DE ENSINO

UNIDADE IV - Instituições e autores políticos (10h)
4.1 Considerações gerais
4.2 Participação política e cidadania
4.3 Cidadania e democracia
4.4 Opinião pública e participação política
4.5 Organização e terceiro setor e gestão participativa
4.6 Partidos políticos – natureza ideológica
4.7 Organizações políticas brasileiras e relações de poder institucional.
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS PREVISTOS
Aulas expositivas dialogadas; Participação em eventos que tratem das temáticas em estudo; Leitura, discussão e resumo
de textos; Palestras e debates; Exibição e discussão de filmes; Exercícios individuais e/ou grupais; Seminários com
pesquisa de campo.
TRABALHOS DISCENTES EFETIVOS – TDE’s
Discussões temáticas e trabalhos em grupo
RECURSOS DIDÁTICOS
Quadro branco e acessórios; Data show, slides, transparências; Vídeos; Outros multimeios.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
A avaliação tem caráter processual e diagnóstico, objetivando o acompanhamento do desempenho do aluno no
decorrer da disciplina, para tanto, devem ser considerados aspectos qualitativos como a participação ativa nas aulas e
atividades acadêmicas, o relacionamento aluno-professor e aluno-aluno, a cooperação, a competência fundamentada na
segurança dos conhecimentos adquiridos, a autonomia para aprofundar os conhecimentos, a pontualidade, o cumprimento
de prazos na entrega de trabalhos, dentre outros.
Cotidianamente, a cada aula, a avaliação ocorrerá com base em procedimentos como: discussão de temas
relacionados aos conteúdos; exercícios escritos; produção textual; estudo dirigido, estudo de casos, análises de peças
jurídicas etc.
Além dos aspectos qualitativos, serão observados os critérios objetivos regimentais:
a) frequência mínima de 75% da carga horária da disciplina;
b) três notas parciais (uma por mês, a cada 1/3 do conteúdo trabalhado, cumulativamente ou não) que serão
compostas da seguinte forma:
- avaliação escrita individual com peso de 100% quando admitir, em seu conteúdo, questões referentes ao texto
acadêmico;
- avaliações escritas individuais na proporção mínima de 70%, quando associadas a atividades acadêmicas
individuais, cuja proporção será de até 30% para a composição da nota.
Estão previstas como atividades acadêmicas:
a) leitura e interpretação do artigo científico que subsidiarão uma produção textual a ser feita pelo aluno,
individualmente, em sala de aula, a partir de um tema ou questionamentos propostos pelo professor, com base no artigo
indicado; essa produção terá peso de 20% ou 30% na composição da nota da 2ª ou 3ª avaliação, conforme correlação
entre artigo e conteúdo trabalhado;
b) outras atividades que se fizerem necessárias de acordo com a complexidade dos conteúdos.
Em consonância às normas institucionais, não obtendo média para aprovação a partir das três notas parciais, o
discente automaticamente estará inscrito para realizar a prova substitutiva e, caso ainda não seja aprovado, mas tendo
alcançado a média 4,0 (quatro), se submeterá à prova final.
ARTIGO CIENTÍFICO E TEXTO PARA ATIVIDADES ACADÊMICAS
- Artigo científico:
. Atividade: Resumo
- Texto acadêmico:
. Atividade: leitura e interpretação, cujo conhecimento será requisitado em prova por meio de questões.
BIBLIOGRAFIA
BÁSICA
AZAMBUJA, D. Introdução à ciência política. 2. ed. Rio de Janeiro: Globo, 2008.
BONAVIDES, P. Ciência política. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.
DALLARI, D. de A. Elementos de teoria geral do estado. 32. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
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COMPLEMENTAR
ARENDT, H. Condição humana. 10. ed. São Paulo: Forense, 2005.
BOBBIO, N.; MATTEUCCI, N.; PASQUINO, G. Dicionário de Política. 5. ed. Brasília: UnB, 2002. v. 1 e 2.
CHAUÍ, M. Convite à filosofia. 13.ed. São Paulo: Ática, 2005.
CHEVALIER, J. J. As grandes obras políticas: de Maquiavel a nossos dias. Rio de Janeiro: Agir, 2001.
FOUCAULT, M. Microfísica do poder. 25. ed. Rio de Janeiro: Graal, 2012.
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