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CARO(A) ALUNO(A), 
 
 
 

Seja bem-vindo(a)!  

Iniciando a sua trajetória acadêmica, é necessário que você compreenda a organização do seu 

curso, sua relação com o polo de apoio presencial, assim como os espaços virtuais pelos quais seu 

estudo e seus compromissos acadêmicos serão cumpridos.  

Assim, apresentamos neste Guia de Percurso o funcionamento do curso e suas especificidades. 

Pela leitura atenta, esperamos que você obtenha dicas importantes para um processo acadêmico de 

qualidade. 

  

 

A coordenação. 
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1. APRESENTAÇÃO DO CURSO 

 

O Curso de Ciência Política - Bacharelado, na modalidade EaD, é ofertado de forma 100% On-

line.  

Na oferta 100% On-line, você acessa às teleaulas gravadas e demais conteúdos 

multimidiáticos e materiais didáticos no AVA, nos horários e locais mais convenientes para você. Nessa 

oferta, você irá ao polo de apoio presencial para realizar a prova presencial. Você terá apoio dos tutores 

a distância e dos docentes das disciplinas e as interações serão efetivadas pelo sistema de mensagem, 

Sala do Tutor e no fórum da disciplina.  

É importante, neste momento, esclarecer que a modalidade EaD que oferecemos cumpre 

integralmente a legislação nacional vigente, que propõe a integralização da carga horária obrigatória 

por meio do uso da tecnologia para a realização de mediações didático-pedagógicas, e de atividades 

presenciais obrigatórias. 

 

Objetivo do Curso 
 

O Curso de Ciência Política - Bacharelado possui como objetivo propiciar conhecimentos 

teóricos e práticos necessários ao Cientista Político, relacionando-os com as especificidades teóricas e 

práticas voltadas para assessoria executiva e legislativa, bem como gestão e planejamento de políticas 

públicas. 

 

Objetivos Específicos 
 

Os objetivos específicos do Curso de Ciência Política - Bacharelado são:  

• Promover sólida formação do profissional-cidadão a fim de que seja competente e 

capacitado a ingressar e manter-se no mercado de trabalho, desenvolvendo-se com 

eficiência e eficácia na área que escolheu atuar.  

• Capacitar o aluno a assumir o compromisso de atuar no contexto socioeconômico e 

político do país, sendo um profissional e cidadão comprometido com os interesses e 

desafios da sociedade contemporânea e capaz de acompanhar a evolução científica e 

tecnológica da sua área de atuação, mantendo adequado padrão de ética e 

responsabilidade profissional, conduta moral e respeito ao ser humano. 

 

Atuação Profissional 
 

Ao obter o grau de bacharel em Ciência Política, considerando as demandas tradicionais 

apresentadas pelo mercado de trabalho, busca-se que os seus egressos tenham o perfil de profissionais 

aptos para atuar nas seguintes áreas: Professor de ensino fundamental, de ensino médio e de ensino 

superior; Pesquisador seja na área acadêmica ou não acadêmica; Profissional que atue em 
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planejamento, consultoria, formação e assessoria junto a empresas públicas, privadas, organizações 

não governamentais, governamentais, partidos políticos, movimentos sociais e atividades similares. 

 

Perfil do Egresso 
 

O curso, por meio do modelo acadêmico, busca que o egresso seja um profissional que, de 

acordo com as determinações legais, apresente valores, competências e habilidades como: 

• Atuar no contexto socioeconômico e político do país, sendo um profissional e cidadão 

comprometido com os interesses e desafios da sociedade contemporânea e capaz de 

acompanhar a evolução científica e tecnológica da sua área de atuação, mantendo 

adequado padrão de ética e responsabilidade profissional, conduta moral e respeito 

ao ser humano; 

• Compreender a dinâmica política da sociedade; 

• Dominar os recursos necessários para a concepção, análise, avaliação e 

implementação de políticas públicas; 

• Conhecer a estrutura administrativa pública; 

• Ser capaz de estabelecer ligações entre o setor público e o setor privado; 

• Conhecer as competências metodológicas de formação que lhe permitirão 

desenvolver pesquisas qualitativas e quantitativas de natureza sócio-política no campo 

da avaliação da imagem corporativa, da comunicação e de campanhas políticas; 

• Entender o municipalismo e demais estruturas governamentais; 

• Articular entre teoria, pesquisa e prática política e social; 

• Possuir compromisso social e autonomia intelectual; 

• Analisar, interpretar e agir em situações pertinentes ao seu campo de atuação, a partir 

de atitudes críticas, reflexivas e éticas, pois adquiriram habilidades suficientes para 

atuar como prestadores de assessoria e consultoria que envolvam a ciência e a práxis 

político-social; e 

• Exercer a docência e realizar pesquisas na área. 

 

 

Matriz Curricular  
 

O desenvolvimento do Curso envolve um total de 6 semestres. E, ao concluir o curso, o aluno 

receberá a certificação de Bacharel em Ciência Política. 

 

SEMESTRE DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

1 Direito e Legislação 80 

1 Ética, Política e Sociedade 80 

1 Homem, Cultura e Sociedade 80 

1 Macroeconomia 80 

1 Raciocínio Lógico Matemático 80 
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1 Sociologia Brasileira 80 

2 Economia Política 80 

2 Estudos Sociais e Econômicos 80 

2 Ética E Filosofia Política 80 

2 Fundamentos da Antropologia 80 

2 Geografia Política 80 

2 Relações Econômicas Internacionais 80 

3 Classes e Movimentos Sociais 80 

3 História do Pensamento Político e Econômico 80 

3 Metodologia Científica 80 

3 Métodos Quantitativos 80 

3 Negociação e Gestão de Conflitos  80 

3 Sociologia e Meio Ambiente 80 

4 Direito Político e Eleitoral 80 

4 Direitos Humanos e Cidadania 80 

4 Orçamento Público 80 

4 Sociologia da Cultura 80 

4 Teoria Geral do Direito Constitucional 80 

5 Ciência Política Contemporânea 80 

5 Desenvolvimento Econômico 80 

5 Optativa* 80 

5 Pensamento Político Brasileiro 80 

5 Trabalho de Conclusão de Curso I 80 

6 Diversidade Étnico-Cultural 80 

6 Opinião Pública e Poder 80 

6 Partidos Políticos no Brasil 80 

6 Sistemas Eleitorais Comparados 80 

6 Sistemas Eleitorais e Processo Legislativo 80 

6 Trabalho de Conclusão de Curso II 80 

          *disciplina optativa 

 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGA HORÁRIA 

Atividades Acadêmicas Curriculares 2.720 h 

Atividades Complementares  80 h 

CARGA HORÁRIA TOTAL 2.800 h 
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Ementas 
 

1º Semestre 
Direito e Legislação 
A relação de emprego e as novas tecnologias: jornada, remuneração e meios de resolução de conflitos. 
Direito das obrigações e responsabilidade civil. Teoria geral dos contratos. A relação de consumo e 
seus elementos. 
 
Ética, Política e Sociedade 
A formação do pensamento ocidental. Formação da Moral Ocidental. A política e a evolução das 
concepções de mundo. A disputa contemporânea entre as concepções de mundo. 
 
Homem, Cultura e Sociedade 
O Capitalismo: o surgimento de um novo mundo. As ciências sociais: formas de compreender o mundo. 
A consolidação da sociedade global. Sociedade, Exclusão e Direitos Humanos. 
 
Macroeconomia 
Agregados Econômicos. Contabilidade Social. Políticas Macroeconômicas. Economia Monetária. 
 
Raciocínio Lógico Matemático 
Conceitos Básicos de Matemática. Introdução a lógica. Dedução. Conjuntos. 
 
Sociologia Brasileira 
Brasil como objeto de reflexão sociológica pela primeira vez. Sistematização e institucionalização da 
sociologia no Brasil. A sociologia reavaliando as dificuldades da nação brasileira. Os desafios da 
sociologia brasileira no século XXI. 
 

2º Semestre 
Economia Política 
Fundamentos de economia política. Escola Clássica. A teoria clássica de David Ricardo e a crítica da 
economia política de Karl Marx. Economia política contemporânea. 
 
Estudos Sociais e Econômicos 
Política habitacional através da história. Deseconomias urbanas. A cidade como um ecossistema. 
Produção do espaço urbano enquanto um sistema ecologicamente eficiente e economicamente 
responsável. 
 
Ética e Filosofia Política 
A formação do pensamento ocidental. Formação da Moral Ocidental. A política e a evolução das 
concepções de mundo. A disputa contemporânea entre as concepções de mundo. 
 
Fundamentos da Antropologia 
Formação, divisão e posição da antropologia no quadro das ciências. Relativismo cultural. A ciência 
comparada das culturas. O Funcionalismo: Malinowski, Radcliffe-Brown e Evans-Pritchard. As leis 
estruturantes das culturas - O estruturalismo de Lévi Strauss. 
 
Geografia Política 
Teorias políticas do território, soberania e sociedade. Geografia Política dos clássicos e ordens 
mundiais. Região, território e fronteiras: definições e estudos de caso. Geopolítica, recursos naturais e 
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soberania. Imperialismo e conflitos étnico religiosos. Geopolítica dos Estados Unidos e suas 
implicações. As faces da Geopolítica Latino-americana e brasileira. Geopolítica global e seus atores 
emergentes. 
 
Relações Econômicas Internacionais 
A teoria do comércio internacional. Desenvolvimento teórico recente: economias e deseconomias 
externas, concorrência imperfeita, comércio intraindústria, transferência de tecnologia. Políticas e 
comércio internacional: livre comércio, protecionismo, neoprotecionismo, organismos internacionais. 
Sistema financeiro e monetário internacional. Evolução da economia internacional. 
 

3º Semestre 
Classes e Movimentos Sociais 
Estado e sociedade civil no estudo dos movimentos sociais. Classes, consciência e lutas de classes. 
Organização dos movimentos sociais no Brasil. Serviço social e movimentos sociais. 
 
História do Pensamento Político e Econômico 
A política no decorrer da história: da Antiguidade à Modernidade. História e política na Europa 
Contemporânea. História econômica e o pensamento econômico moderno e contemporâneo. O 
pensamento econômico do século XX. 
 
Metodologia Científica 
Pesquisa e produção do conhecimento científico. Estrutura, organização e apresentação de trabalhos 
acadêmicos. Tipos de Produção Científica. Projeto de pesquisa: elementos normativos. 
 
Métodos Quantitativos 
Função afim e função quadrática. Estatística descritiva. Estatística Inferencial. 
 
Negociação e Gestão de Conflitos  
Conflito em segurança. Negociação em segurança. Gerenciamento de crises em segurança. Condutas 
na negociação em segurança. 
 
Sociologia e Meio Ambiente 
Ciências sociais e meio ambiente. Ciência, tecnologia e ambiente. Desenvolvimento e sustentabilidade. 
Sociologia ambiental e os desafios da contemporaneidade. 
 

4º Semestre 
Direito Político e Eleitoral 
Fundamentos do Direito Eleitoral. Justiça Eleitoral e Direitos Eleitorais. Processo Eleitoral. Crimes, 
ações e recursos eleitorais. 
 
Direitos Humanos e Cidadania 
Introdução aos Direitos Humanos e Fundamentais. Direito à Segurança e Direitos políticos. Combate 
ao preconceito e à discriminação. Direitos Humanos. 
 
Orçamento Público 
O Estado na economia. Tipos de orçamento. Instrumentos orçamentários. Execução orçamentária. 
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Sociologia da Cultura 
Cultura e comunicação: o debate entre a Escola de Frankfurt e os estudos culturais. Cultura e 
identidade: o debate contemporâneo e os movimentos sociais. Multiculturalismo e interculturalidade: 
o direito à diferença e a formação de culturas híbridas. 
 
Teoria Geral do Direito Constitucional 
Constituição e hermenêutica. Eficácia, aplicabilidade e organização do Estado. Direitos e garantias 
fundamentais. Direitos, partidos políticos e nacionalidade. 
 

5º Semestre 
Ciência Política Contemporânea 
Teorias democráticas contemporâneas. Neomarxismo. Neoliberalismo, liberalismo agonístico e 
liberalismo igualitário. Neoinstitucionalismo e teoria crítica da democracia. 
 
Desenvolvimento Econômico 
Introdução à Política Econômica. Perspectiva histórica do desenvolvimento econômico. Perspectiva 
teórica do desenvolvimento econômico: clássica, neoclássica, keynesiana e marxista. Desenvolvimento 
econômico na visão schumpeteriana. Investimento e financiamento no setor público. 
Desenvolvimento e o gasto público. A relação do Estado e do mercado na política de desenvolvimento. 
 
Pensamento Político Brasileiro 
Do Império à “Revolução” de 1930. Nasce um novo Brasil: 1930-1964. Ditadura militar e abertura. A 
política brasileira contemporânea. 
 
Trabalho de Conclusão de Curso I 
Elaboração do projeto de trabalho de conclusão de curso. Orientações gerais. Elaboração do trabalho 
de conclusão de curso. Orientações complementares. Orientação final. 
 

6º Semestre 
Diversidade Étnico-Cultural 
Cultura e diversidade cultural. Etnocentrismo, estereótipo e preconceito. A dinâmica cultural, o 
respeito e a valorização da diversidade e da participação juvenil nas políticas públicas. Construção 
histórica do racismo. Desigualdade racial. Igualdade étnico-racial se aprende na escola. 
 
Opinião Pública e Poder 
O conceito e o processo de formação da opinião pública. Tecnologias de informação e comunicação e 
“media environment”. O papel da mídia e do jornalismo na sociedade contemporânea. Políticas 
públicas para produção e difusão cultural, inclusão social e tecnológica, nas escolas e na sociedade. A 
mídia e a democracia cultural: a convivência das diferenças. Democracia, pluralismo, liberdade de 
expressão nos meios de comunicação, o direito de informar e ser informado. Mídia comunitária, 
ciberativismo e “public journalism”. Campanhas públicas, marketing político, institucional e 
corporativo (“corporate citizenship”). 
 
Partidos Políticos no Brasil 
Evolução dos partidos políticos no Brasil no Império, na Primeira República, no Período 1946-1946, 
durante o Regime Militar e na redemocratização pós-1985. O papel dos partidos políticos na 
elaboração e implementação de políticas públicas no Brasil. A expansão do sufrágio e a instituição da 
justiça eleitoral no Brasil. Os sistemas eleitorais proporcionais, majoritários e os chamados “mistos”. 
O impacto das modificações na legislação eleitoral sobre os sistemas político e partidário. 
 



 
 
 
 

10 
 

Sistemas Eleitorais Comparados 
O pensamento político clássico. 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. Decisões políticas, estratégicas, táticas e 
operacionais. Análise política: estudo das categorias, conceitos e problemas básicos da ciência política. 
Política, participação e informação. Sistema político clássico e contemporâneo e sua influência em 
políticas empresariais.  
 
Sistemas Eleitorais e Processo Legislativo 
Análise do funcionamento do Poder Legislativo com ênfase especial no Congresso brasileiro. O 
processo legislativo, o regimento, atribuições constitucionais, relações com o Poder Executivo, o 
desempenho das lideranças partidárias e comissões técnicas, o papel das Mesas Diretoras e Conselhos 
de Líderes, o processo legislativo, legislação participativo, a função de fiscalização e controle, a 
operação do bicameralismo, comunicação política com eleitores e a sociedade organizada. 
 
 

2. ORGANIZAÇÃO DO CURSO 

 

Atividades disponíveis no AVA 
 

O desenvolvimento das disciplinas ocorre conforme datas e prazos apresentados no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) “Colaborar”, que você pode acessar em www.colaboraread.com.br, 

com login e senha específicos. 

 

Ao acessar as disciplinas no AVA, você terá disponíveis os seguintes conteúdos: 

 

• Teleaulas; 

• Web aulas; 

• Avaliações virtuais; 

• Livro didático digital (LDD) para cada disciplina; 

• Materiais de apoio; 

• Fórum avaliativo; 

• Atividades interdisciplinares (orientação para produção textual). 

Sempre que precisar de orientações para a realização das atividades propostas, você deve entrar 

em contato com o seu tutor a distância.  

O conteúdo do livro e das demais referências é fundamental para a realização das atividades 

programadas, para sua participação e compreensão da teleaula e da web aula, além de ser 

componente obrigatório das provas presenciais.  

A bibliografia do curso pode ser consultada na biblioteca digital e é excelente fonte de pesquisa 

e suporte para a realização das atividades do seu curso. Seu tutor a distância também poderá orientá-

lo sobre o uso do material didático, por meio do Sistema de Mensagens, de maneira direta e individual. 

Consulte o detalhamento destas atividades no Manual do Acadêmico disponível no AVA. 
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Estágio Curricular Não Obrigatório 

 

Você pode optar por realizar o estágio curricular não obrigatório, que tem como objetivo 

desenvolver atividades extracurriculares que proporcionem o inter-relacionamento dos 

conhecimentos teóricos e práticos adquiridos durante o curso e sua aplicação na solução de problemas 

reais da profissão.   

Esse estágio pode ser realizado em entidades de direito privado, órgãos de administração 

pública, instituições de ensino e/ou pesquisa em geral, por meio de um termo de compromisso, desde 

que traga vivência efetiva de situações reais de trabalho no seu campo profissional, aprofunde os 

conhecimentos teórico-práticos do seu curso e ofereça o acompanhamento e orientação de um 

profissional qualificado.  

 

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 
 

O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC constitui uma disciplina acadêmica de pesquisa e 

sistematização do conhecimento a ser desenvolvida pelo estudante, que prevê produção textual e 

apresentação oral.  

O TCC é condição para que o estudante receba o diploma de conclusão de curso. Esta produção 

textual é avaliada pelo tutor a distância, que atribui uma pontuação de acordo com os critérios de 

avaliação estabelecidos. Além disso, constitui parte da pontuação a apresentação oral realizada pelo 

estudante no polo. 

 

Atividades Complementares Obrigatórias - ACO 

 

As Atividades Complementares Obrigatórias são atividades focadas no desenvolvimento de 

competências e habilidades importantes para a sua futura atuação profissional. A carga horária total 

está descrita na matriz curricular, como estudos dirigidos e outras modalidades, a ser cumprida 

durante a integralização do curso. 

Atividades complementares – Estudos Dirigidos (ED) 

Os Estudos Dirigidos (ED) são uma modalidade de ACO, disponibilizada no AVA, criados com o 

objetivo de incentivar a autoaprendizagem, produzir conhecimentos com a integração de informações 

acadêmicas e oportunizar uma nova forma de aprender e desenvolver a criatividade. Os EDs possuem 

materiais didáticos, exercícios e avaliações.  

Atividades complementares – outras modalidades 

Alguns exemplos de outras modalidades de ACO são: estágio curricular não obrigatório, visitas 

técnicas, monitoria acadêmica, programa de iniciação científica, participação em cursos, palestras, 

conferências e outros eventos acadêmicos. 
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Não deixe para a última hora: organize-se e vá realizando as atividades, aos poucos, em cada 

semestre. Assim, elas não irão pesar na sua rotina diária e acrescentarão conhecimento no decorrer 

de seu percurso educativo. 

 

3. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 

No sistema de Avaliação Continuada, o aluno acumula pontos a cada atividade, prova ou 

trabalho realizado, sendo a soma da pontuação obtida, por disciplina, convertida em nota. 

Cada disciplina possui um nível que determina quais atividades valem pontos e a quantidade 

total de pontos disponíveis. 

As atividades que valem ponto são: prova da disciplina, avaliações virtuais, fórum avaliativo, 

engajamento AVA e atividades transversais, como produção textual. 

Para entender cada uma dessas atividades, quanto vale e os critérios de avaliação, veja os 

detalhes no Manual da Avaliação Continuada disponível no AVA. 

Fique atento. Acesse sempre a linha do tempo, disponível em seu Ambiente Virtual. Com ele, 

você consegue organizar a sua rotina de estudo se preparando para todas as atividades previstas no 

curso.  

 

4. APOIO AOS ESTUDOS 

 

Para que você organize seus estudos e cumpra os prazos correspondentes, é necessário que 

você tenha disciplina, responsabilidade e administre seu tempo com eficiência no cumprimento das 

atividades propostas. Para isso, a leitura dos manuais disponíveis no AVA é essencial: 

• Manual da Avaliação Continuada: descreve o modelo de avaliação, as atividades previstas 

por tipo de disciplina, como obter pontuação e os critérios de aprovação. 

• Manual do Acadêmico: detalha o sistema acadêmico, as atividades a serem realizadas pelo 

discente, o sistema de avaliação, procedimentos acadêmicos, atendimento ao discente e 

outros serviços de apoio ao estudante. É o documento que deve nortear sua vida 

acadêmica, pois contém todas as informações necessárias do ingresso à colação de grau. 

 

Consulte também em seu AVA: 

• Sala de tutor: espaço no AVA onde são divulgadas orientações gerais pelos tutores a 

distância. 

• Biblioteca Digital: disponibiliza diversos materiais que vão desde os livros didáticos das 

disciplinas até outros conteúdos de estudo, incluindo periódicos científicos, revistas, 
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teleaulas e livros de literatura disponíveis nas diversas bases de dados de Livros Digitais e 

Periódicos nacionais e internacionais.  

• Biblioteca Virtual: é uma ferramenta que contempla os mais diversos tipos de materiais 

virtuais e digitais, como e-books, periódicos, teses, monografias, recursos educacionais 

abertos, normas e o regulamento da biblioteca.  

 

Esperamos que você tenha conhecido alguns dos aspectos importantes de seu curso. Fique 

atento e lembre-se de sempre acessar o AVA para contatar seu tutor a distância.  

Lembre-se também que você conta com o polo de apoio presencial para que sua vida acadêmica 

transcorra da melhor maneira possível. 

 

 

Estamos à sua disposição. 

Coordenação do Curso 

 


