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 PLANO DE ENSINO 

 
FACULDADE: Faculdade de Ciências Humanas e Exatas de Juiz de Fora 
CURSO: Administração Período: 2º 
DISCIPLINA: Introdução à Ciência Política Data: 2016 
CARGA HORÁRIA: 40 h/a 

PRÉ-REQUISITO:  - 
SEMANAL: 2 aulas TOTAL: 40 horas 
 

EMENTA 
A disciplina de ciência política aborda a dinâmica do poder dentro da sociedade. Iniciando com uma 
perspectiva histórica da importância de se entender os mecanismos de controle dentro da sociedade. Assim 
aborda-se os pensadores clássicos, tais como: Maquiavel, Hobbes, Rousseau e Locke. E em seguida 
concentra-se em uma reflexão política moderna com estudos sobre a democracia, as formas de governo e a 
idéia geral de estado-nação. 
 

OBJETIVOS 
a. Gerais 
Preparar o aluno para seguir uma carreira irrepreensível, não só do ponto de vista técnico – científico, mas 
principalmente como um profissional consciente de estar inserido sempre em sua vida cotidiana com a 
dinâmica do poder. 
 

b. Específicos 
Colocar para o aluno que a pessoa humana é o centro da vida.  
Refletir que indivíduos com uma consciência política promovem a inserção de sua profissão em nossa 
comunidade, transformando-a para melhor e fazendo a diferença no mercado de trabalho. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

O Espaço é Político 
Direito de Participação 
A vida política I - o início na história 
A vida política II – a modernidade política 
Nicolau Maquiavel  
Thomas Hobbes 
Jean Jacques Rousseau 
John Locke 
Direitos humanos e cidadania 
Participação é Conquista 
A diminuição da capacidade do Estado 
Multipartidarismo e Democracia 
A questão Democrática 
Conversas sobre política 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas expositivas com o intuito de polemizar as questões esperando uma participação do aluno. Aulas textos 
onde o professor e o aluno se interagem através da leitura proposta. Seminários, ocasião que o professor tem 
para avaliar o desempenho racional e argumentativo do aluno. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

Filmes que ajudam a enfocar as questões. Retro projetor que ajudam a passar esquemas mentais. Músicas 
onde as letras trazem realidades a serem discutidas. Dinâmicas para incentivar a participação e o 
desenvolvimento na aprendizagem do aluno. 
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ATIVIDADES DISCENTES  
Trabalhos em grupos e pesquisas. Pesquisas a respeito dos pensadores clássicos que problematizaram a 
questão da política. Maquiavel / Hobbes / Rousseau / Locke. 

 
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

a. INSTRUMENTO  
Trabalhos de pesquisa/ estudos programáticos em sala/ resenhas sobre filmes, palestras e letras de música. 
Provas individuais e escritas(dissertativas), sem ou com consulta para desenvolver o raciocínio do aluno 
 
b. CRITÉRIO  
 
c. DATAS 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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