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CURSO: BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

Turno: EaD – EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Currículo 

2010 

Unidade Curricular 

CIÊNCIA POLÍTICA 

Professor: CRISTIANO LIMA DA SILVA 
Departamento 

NEAD 

Período 

02 

Carga Horária Código 
CONTAC 

 
Teórica 

 

Prática 

 

Total 

60h 

Tipo 

 

Habilitação / Modalidade 

EAD 

Pré-requisito 

 

Co-requisito 

-- 

 

EMENTA 
O pensamento político clássico: o conceito clássico e moderno da política. Estado e 
sociedade. Liberalismo e Socialismo. Democracia direta e representativa. Os atores 
políticos: parlamentos, partidos políticos, grupos de interesse, estruturas 
institucionais e mídia. Sufrágio e sistemas eleitorais; Planejamento e tomada de 
decisões. Decisões políticas, estratégicas, táticas e operacionais, análise política: 
estudo das categorias, conceitos e problemas básicos da ciência política, tais como: 
dominação, poder, conflito, autoridade e legitimidade. Política, participação e 
informação. Sistema político clássico e contemporâneo e sua influência em políticas 
empresariais. Destacando a importância de seu conhecimento para a 
Administração e relacionando-os com a realidade política brasileira atual. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAGEM 

 Discutir o conceito de poder e utilizá-lo com adequação e precisão; 
 Identificar como o poder político é exercido pelo Estado; 
 Diferenciar poderes de Estado de funções do Estado; 
 Diferenciar Estado de governo;  
 Compreender o papel da Administração Pública no seio do Estado. 
 Identificar os princípios do pensamento liberal e conhecer suas 
principais características; 
 Identificar os princípios do marxismo e conhecer suas principais 
características;  
 Compreender que ambas as correntes teórico-filosóficas emergiram 
como críticas e propostas alternativas à organização social vigente 
no seu tempo. 
 Diferenciar democracia e autocracia e explicar as principais 
características de uma e outra; 
 Distinguir parlamentarismo e presidencialismo e explicar as 
principais características de um e outro; 
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 Diferenciar autoritarismo e totalitarismo e explicar as principais 
características de um e outro;  
 Distinguir as democracias liberais das não liberais e explicar as 
principais características de umas e outras. 
 Compreender o conceito de representação política e suas regras; 
 Diferenciar o sistema majoritário de representação do sistema proporcional 
de representação, evidenciar e identificar a articulação 
entre os dois sistemas, no Brasil;  
 Compreender os diferentes sistemas de organização partidária dos 
partidos políticos. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade 1 – Conceitos básicos da Ciência Política 
Poder 
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 
Unidade 2 – Fundamentos teóricos da Ciência Política 
Fundamentos teóricos da Ciência Política 
O pensamento liberal 
O pensamento marxista 
Unidade 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 
Unidade 4 – Representação e sistemas partidários 
Representação Política 
Eleições Majoritárias e Eleições Proporcionais 
O sistema de representação proporcional 
O sistema de representação majoritária na composição dos parlamentos 
 

METODOLOGIA E RECURSOS COMPLEMENTARES 

 

Interação via Plataforma Moodle. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

40% da nota atribuída aos trabalhos feitos pela Plataforma Moodle e 60% pela 

avaliação presencial aplicada nos polos. 
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