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Plano de Ensino
Disciplina:Ciência Política (Teoria do Estado)
Curso:Direito
Período Letivo: 2017 Série:
Obrigatória (x ) Optativa ( )
CH Teórica: 160
CH Prática: 00
CH Total: 160
Obs:
I - Objetivos
GERAIS - A disciplina de Ciência Política (Teoria do Estado) busca proporcionar ao futuro
profissional de Direito a compreensão de conceitos fundamentais que lhe tornará capaz de
fazer a articulação necessária entre o campo da Política Contemporânea e o Direito.
ESPECÍFICOS - Tendo como cenário o processo de formação da sociedade capitalista e
do Estado Moderno, a disciplina tem como objetivo específico tratar o fenômeno político
como elemento constitutivo básico da vida social, buscando reter sua dinâmica e sua
especificidade. Ao mesmo tempo, acompanha algumas das principais correntes teóricas
da Ciência Política, especialmente da Teoria Geral do Estado.
II - Ementa
Teorias do Poder: Elitismo, Marxismo e Pluralismo. As fundações do pensamento político
moderno no pensamento de Maquiavel. Fundações do Estado segundo a abordagem do
Contrato Social e os direitos naturais, na visão de Thomas Hobbes; Locke e Rousseau.
Montesquieu e o equilíbrio dos Três Poderes. Congresso Nacional. Constitucionalismo.
Elementos Constitutivos do Estado: soberania, povo e território. Formas de Estado: Estado
Unitário e Federação. Regimes de Governo e Democracia. Sistema de Governo:
Parlamentarismo x Presidencialismo. Regimes Políticos democráticos e não democráticos.
Ideologias. Poder Político e Golpe de Estado. Ideologias Políticas. Formas de Governo.
Representação Política. Partidos Políticos, Regras eleitorais e noções de Direito Eleitoral.
Teoria da Justiça Social.
III - Descrição do Programa: Unidades de Ensino
-Fundações da Ciência Política;
-Maquiavel e as fundações da Ciência Política moderna;
Filósofos do contratualismo: Hobbes e o Estado “Leviatã”; o liberalismo de
John Locke e o Contrato Social para Rousseau;
-Origem e desenvolvimento do Estado;
-Tipos de Estado.

1º BM

-As Declarações de Direitos do Homem;
-Elementos constitutivos de Estado: Território, Soberania, Nação e Povo ;
-Formas de governo ;
-Sistemas de governo.

2º BM

-A Separação dos poderes e o pensamento de Charles de Secondat
Montesquieu;
-Formas de Estado ;
-Democracia direta e semi direta e representativa;
-Regimes de governo ;

3º BM
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-Ideologias políticas
Representação política;
Estado na ordem internacional e os Direitos Universais ;
Intervenção do Estado na sociedade;
Ameaças da soberania do Estado.

4º BM

IV - Atividades Extraclasse (TED)
A fixação dar-se-á através de exercícios de raciocínio lógico com perguntas e respostas
em aula, e, fora dela, através da leitura de textos indicados. (Recuperação Paralela)
Através do monitoramento dos alunos em trabalhos extraclasse sobre temas
concernentes à matéria de sala de aula.

Direitos Humanos como continuidade dos direitos civis, políticos e sociais

1º BM

Direito do voto dos indígenas

2º BM

Direitos sociais: seminários

3º BM

Seminários e resenhas

4º BM
V - Acessibilidade Pedagógica
1º BM

Exemplificação dos conceitos, apresentação de dados, filmes, documentos,
artigos de jornais, revistas, sites.

2º BM
3º BM
4º BM

VI - Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa
Desenvolvimento de seminários e trabalhos que desperte o senso crítico e a
construção de um projeto de iniciação científica. Elaboração de trabalhos
que podem se tornar artigos para Congressos Científicos. Resenhas

1º BM

Filmes – elaboração de artigos para o Boletim Científico da FADAP

2º BM

Filmes no auditório

3º BM

Debates no audiório

4º BM
VII - Procedimentos de Ensino e Aprendizagem
1º BM

Material xerox, envio de textos no sistema da faculdade; tradução de
conceitos

2º BM
3º BM
4º BM

VIII - Atividades Avaliativas
Quatro provas, peso (2) e quatro trabalhos, peso (1).
Prova e trabalho em sala
Prova e trabalho resenha de filme
Prova e seminário
Prova e seminário

1º BM
2º BM
3º BM
4º BM
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IX - Monitoria
Beatriz Nobre, monitora da disciplina Ciência Política (Teoria do Estado) desenvolve
atividades de reforço do estudo da disciplina através de acompanhamento em sala de
aula, no horário de intervalo, também em reuniões na biblioteca e através de e-mail e
grupos de e-mail.
X - Grupo de Iniciação Científica

“Direito eleitoral brasileiro”
1.Objetivos

•

O grupo de estudo se reunirá regularmente para discutir e aprofundar assuntos de interesse sobre
direito eleitoral brasileiro, de forma autônoma e cooperativa;
•
O êxito no aprendizado de cada membro será visto como o objetivo do grupo;
•
O grupo de estudo será fundamental no aprofundamento de conteúdos sobre direito eleitoral
brasileiro e servirá ao desenvolvimento independente deste conteúdo de aprendizagem;
•
Os membros do grupo dependerão um do outro, numa dependência positiva. Apenas por
intermédio de uma adequada cooperação, os resultados almejados (objetivos comuns) podem ser
alcançados; seguindo o objetivo, torna a interdependência essencial, a qual, por sua vez, reforça a
motivação dos participantes do grupo.
•
O papel do professor e coordenador do grupo será fundamental, uma vez que atuará como
mediador e expositor, ainda responsável pelo material a ser estudado e pelas formas de divulgação dos
resultados obtidos pelo grupo;
2.
Regras de funcionamento:
•
O funcionamento se dará através de reuniões quinzenais entre os participantes do grupo;
•
As reuniões serão acompanhadas por uma ata;
•
Os encontros serão organizados mediante exposições do coordenador, dos alunos, seminários e
debates, podendo ser utilizados outros espaços como biblioteca, museus, encontros, debates, com o intuito
de contribuir para o conhecimento e alargamento sobre a temática colocada em tela.
•
Os alunos que participarão deverão ser todos da FADAP, de quaisquer termos;
•
Nenhum tipo de remuneração será efetuado aos integrantes para o andamento do grupo.

•
•
o
o
o
o
o
o
o

Membros:
Prof. Dr. Paulo Sérgio da Silva, professor da FADAP;
Alunos/as:
Gabriela dos Santos Pauixão – RA: 218405;
Isabela Frutuoso de Aguiar – RA: 228826;
Thais NarianaFroio Pinto – RA: 221791
Bruna AuadLabegalini: RA: 224545
Mariane Branco Nunes: RA: 226980
Lucas Lopes Vicente – RA: 221724
Isabela Santos Mendes – RA: 221333

3.
Resultados esperados

Produção de relatórios;

Elaboração de artigos científicos a serem publicados em boletins, revistas, periódicos, sites, blogs,
jornais, entrevistas, congressos, semana jurídica e outras formas científicas afins;

Desenvolvimento de trabalhos de conclusão de curso;

Elaboração de projetos de pesquisa científica, que poderão, conforme a conjuntura e elementos
desejados e estrutura adequada serem enviados a órgãos e agências de fomento de pesquisa.

XI - Projetos
Projeto Interdisciplinar Integrador do Curso
Projeto Sustentabilidade Socioambiental de Gestão da IES, no Ensino, Pesquisa e
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extensão Projeto de Extensão Fadap/FAP.
XII - Temas Obrigatórios
Desenvolvimento de relações do conteúdo da disciplina Ciência Política com os seguintes
temas:
Educação Socioambietal e extensão das ondas do direito;
Educação em Direitos Humanos e regimes políticos e direitos
Relações Étnico-Raciais dos Afrodescendentes e Indigenistas: relacionado ao voto.
XIII - Bibliografia Básica
BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de teoria do estado e ciência política. 5. ed. São Paulo:
Celso Bastos Editora, 2002.
DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. 32. ed. São Paulo:
Saraiva, 2013.
MALUF, Sahid. Teoria geral do estado. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
XIV - Bibliografia Complementar

ARENDT, Hannah. A dignidade da política: ensaios e conferências. Rio de Janeiro:
Relume- Dumará, 2002. 196p.
ARISTÓTELES. A política. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 2 ex.
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2004. 2vs.
BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política: a filosofia política e as lições dos clássicos.
Rio de Janeiro: Campus, 2000.
BONAVIDES, Paulo. Ciência Política.10.ed. São Paulo: Malheiros, 2003. 498 p.10 ex.
FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de teoria geral do estado e ciência política. 4. ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2000.
FRAGALE FILHO, Roberto da Silva. A aventura política positivista: um projeto republicano
de tutela. São Paulo: LTr, 1998.
GENRO, Tarso. Novos espaços Democráticos: Diálogo social no Brasil e a experiência da
Espanha. São Paulo: Perseu Abramo, 2003.
XV - Professor
Paulo Sérgio da Silva
Docente da disciplina

