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1. INTRODUÇÃO 

 

Apresenta-se neste documento o Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em 

Ciências Sociais - Ciência Política, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - 

UNIRIO. Esta Instituição de Ensino Superior criou o Curso de Ciências Sociais - Ciência 

Política - conforme decisão tomada em reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CONSEPE), nos termos da Resolução nº. 2.944 de 27 de agosto de 2008 - no seu exercício 

da autonomia institucional e do cumprimento das normas gerais da União Federal que 

dispõem sobre a criação, autorização e reconhecimento do ensino superior pelo Ministério da 

Educação. 

 

Cabe sublinhar que o presente Projeto Pedagógico se encontra em conformidade com 

o Estatuto e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da UNIRIO, bem como com as 

Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Ciências Sociais (Resolução CNE/CES 

nº. 17, de 13 de março de 2002).  

 

O Projeto Pedagógico do Curso em tela foi inicialmente formulado por  um grupo de 

trabalho visando definir a sua estrutura curricular e as bases de seu respectivo  projeto. Teve 

origem no Centro de Ciências Jurídicas e Políticas (CCJP), na comissão formada pelos 

professores: Prof. Aurélio Wander Chaves Bastos (Presidente), Rosalina Correia de Araújo, 

Patrícia Serra Vieira, Paulo Roberto Soares Mendonça, Luiz Otávio Ferreira Barreto Leite. O 

processo de discussão desencadeado no âmbito do CCJP teve por objetivo a construção de um 

esboço teórico de matérias/disciplinas que poderiam integrar eixos de formação comuns aos 

Cursos de Direito, Administração e Ciência Política, fundamental para otimizar recursos 

humanos do Centro.  

 

Tendo em vista a criação de novos cursos de graduação da UNIRIO previsto no 

Programa REUNI (Cursos de Administração e Ciência Política), o Curso de Direito irá 

assegurar oferta de disciplinas agora comuns aos cursos citados – seja obrigatórias, seja 

optativas. Com isso, racionalizam-se os sistemas de matrícula e otimizam-se os recursos 

humanos e financeiros, permitindo também ao graduado por um determinado bacharelado do 

Centro obter o seu reingresso em outro Curso e alcançar uma nova formação num tempo 

menor de integralização.  

 

Cumpre registrar que o presente projeto contempla apenas, neste momento, a 

modalidade bacharelado, sem prejuízo de se criar uma licenciatura em Ciências Sociais, capaz 

de ampliar as condições de inserção profissional do alunado nessa área de ensino. A 

institucionalização dessa licenciatura irá requerer um projeto pedagógico conforme as 

diretrizes fixadas na Resolução supra do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de 

Ensino Superior.           

 

A exposição pormenorizada do Projeto Pedagógico do Curso de Ciência Sociais - 

Ciência Política vem precedida de uma apresentação do CCJP e de sua inserção na UNI-RIO, 

bem como dos elementos identificadores de tal Curso.  
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2. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO UNIVERSITÁRIA - UNIRIO 

 

A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) foi criada pela Lei 

6.655, de 5 de junho de 1979, está plenamente adequada aos dispositivos constitucionais e 

legais, fixados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação n° 9394/96. O seu corpo social é 

constituído por discentes, técnicos e administrativos, docentes doutores, mestres e 

especialistas - nas mais variadas áreas de conhecimento.  Possui instalações adequadas para o 

desenvolvimento do Curso em tela e um sistema de bibliotecas. Cumpre observar que se está 

implantando a informatização em toda a área acadêmica.  

 

Segundo o Estatuto da UNIRIO (Portaria nº. 2.176, publicada no Diário Oficial da 

União, em 5 de outubro de 2001), a Instituição tem a seguinte missão: Produzir e disseminar 

o conhecimento nos diversos campos do saber, contribuindo para o exercício pleno da 

cidadania, mediante formação humanista, crítica e reflexiva, preparando profissionais 

competentes e atualizados para o mundo do trabalho e para a melhoria das condições de 

vida da sociedade. O Projeto Pedagógico Institucional da UNIRIO enfatiza a preocupação 

desta Instituição de Ensino Superior com o aprender a conviver e com o aprender a ser. 

 

O Estatuto e o Regimento da UNIRIO estabelecem a sua estrutura acadêmico-

administrativa: I – Órgãos da Administração Superior: a) Colegiados Superiores: Conselho 

Universitário (CONSUNI) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE); b) Órgão 

Executivo: Reitoria; II - Órgãos da Administração Acadêmica: a) Órgãos Deliberativos: 

Conselho de Centro, Colegiado de Curso, Colegiado de Departamento; b) Órgãos Executivos: 

Reitoria, Decania, Direção de Escola, Coordenação de Curso e Chefia de Departamento de 

Ensino; III – Órgãos Suplementares: Biblioteca, Arquivo Central e Hospital Universitário. 

Estes Órgãos de natureza acadêmico-administrativa estão todos integrados, resguardando os 

respectivos níveis de competência, de modo a desenvolver e estimular a produção científica 

da Universidade. A estrutura administrativa da Universidade contempla atividades 

pedagógicas desenvolvidas em Escolas, Cursos e Departamentos, os Departamentos de 

ensino, em conjunto com as Escolas ou Cursos, asseguram a interdisciplinaridade e oferecem 

disciplinas básicas que integram as diferentes grades curriculares. As Escolas ou Cursos 

cuidam da parte profissionalizante de cada bacharelado e consolidam, juntamente com os 

Departamentos, a oferta de disciplinas.   

 

 

2.1 Centro de Ciências Jurídicas e Políticas (CCJP) 

 

O Centro de Ciências Jurídicas e Políticas da Universidade Federal da UNIRIO foi 

criado através da Resolução n°. 2.619, e resultou  da evolução institucional da Escola de 

Ciências Jurídicas, que consolidou o processo de formação jurídica desenvolvido 

pioneiramente, após os anos noventa, tomando como parâmetro a experiência inovadora da 

Universidade de Brasília – UnB; o projeto de criação dessa Escola,  coincidentemente, foi 

elaborado no Casarão situado na Rua Voluntários da Pátria nº 107, atual sede do CCJP, que 

irá a abrigar os dois cursos em fase de implementação, o de Administração e o de Ciência 

Política.  
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Contribuíram decisivamente para a criação da Escola de Ciências Jurídicas o Reitor da 

UNIRIO Osmar Teixeira (1988-1990) e o seu Vice-Reitor Pietro Novellino, assim como os 

membros que compuseram a comissão de elaboração do projeto da criação da Escola, cujo 

Relator e, posteriormente, Presidente foi o Professor Aurélio Wander Chaves Bastos. Vale 

ressaltar que a Escola de Ciências Jurídicas foi originariamente pensada no Núcleo de 

Pesquisas e Estudos organizado na Procuradoria Geral da UNIRIO e a sua institucionalização 

contou, então, com a colaboração do Procurador Geral da UNIRIO Ludgard Cardoso, bem 

como dos professores Luiz Otávio Ferreira Barreto Leite e Gabriel Bittencourt, que 

reconheciam a imprescindível necessidade de se instalar um Curso de Direito nesta 

Universidade. Aprovado pelos Conselhos Superiores, em 1990, da UNIRIO, ele foi o último 

Curso jurídico a ser criado em universidade pública brasileira – até o ano de 2000 e teve como 

meta a expansão da oferta de cursos superiores em período noturno, tornando-os mais 

acessíveis ao alunado e resguardando a excelência acadêmica.    

 

  

Foi a partir de uma rica experiência de ensino interdisciplinar concretizada, 

originariamente, no âmbito dessa Escola que se concebeu o projeto do Curso de Ciências 

Sociais - Ciência Política. Essa atenção em relação à interdisciplinaridade e, portanto, à 

qualidade da formação dos profissionais, egressos desse curso, é que norteou o esforço de 

montagem de seu respectivo projeto.  

 

O presente Projeto, redigido no quadro de uma política de expansão e qualificação do 

ensino superior público, a que os bacharelados em Administração e Ciência Política vão 

igualmente atender, sublinha a necessidade de se incentivarem as atividades de extensão, 

como atividades complementares do conhecimento, e a pesquisa como pressuposto da criação 

e da inovação científicas. Por isso mesmo, o esforço do Centro de Ciências Jurídicas e 

Políticas ainda exigirá mudanças, tomando-se em consideração o estímulo à convivência  

acadêmica entre alunos de diferentes áreas de conhecimento como diretriz básica de formação 

dos bacharéis. 

 

O Decreto n. 6.096, de 24 de agosto de 2007, que institui o Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, tem como 

objetivo fundamental conciliar e articular as disciplinas básicas formativas do Bacharel com 

disciplinas que viabilizem o processo de reflexão hermenêutica aberto a novas áreas de 

conhecimento conexa, permitindo a estruturação do currículo de forma que o egresso de  cada 

curso atenda às exigências do ambiente sócio-profissional e científico.  

 

 

  

3. ASPECTOS GERAIS DO CURSO  

 

3.1 Identificação do Curso 

DENOMINAÇÃO DO CURSO: BACHARELADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS - CIÊNCIA 

POLÍTICA  

 

REGIME ACADÊMICO: REGIME DE CRÉDITOS 

 

DURAÇÃO MÍNIMA DO CURSO: A integralização deste curso é feita pelo regime de 

créditos semestrais - no número mínimo de oito semestres e, no máximo, de doze. Ao aluno 
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que alcançar aproveitamento em todas as etapas desse curso (aulas teóricas, atividades 

complementares e Trabalho de Curso) será conferido o grau de Bacharel em Ciências Sociais 

- Ciência Política. 

 

REGIME DE INGRESSO: O processo de ingresso neste Bacharelado é administrado pela 

Comissão de Seleção e Acesso (COSEA) da UNIRIO, órgão permanente vinculado à 

administração acadêmica da Universidade.  

 

REGIME DE MATRÍCULA: ele é semestral e por disciplina/crédito (um crédito equivale a 

15 horas-aula teóricas e a 30 práticas). 

 

NÚMERO DE VAGAS E TURNOS DE FUNCIONAMENTO:  

 

Vagas 

semestrais 

Turno 

Predominante 

Turno não 

Predominante 

Campus 

50 Manhã/Tarde Noite Botafogo 

 

Observações: 

 

a) O turno predominante é aquele em que se ministram as disciplinas obrigatórias, 

atendendo a opção dos alunos; 

b) As atividades complementares podem ser realizadas em outros turnos que não o 

predominante; 

 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:  

Turno da manhã: início: 08:00 h; término: 12:00 horas;   

Turno da tarde: início: 14:00 h; término: 18:00 horas;    

Turno da noite: início: 18:00 h;  término: 22:00 horas. 

 

 

3.2 Estrutura administrativo-acadêmica 

 

O Curso de Ciências Sociais - Ciência Política é ministrado sob a responsabilidade 

do CCJP, que, além de adotar a estrutura administrativa prevista no Estatuto e no Regimento 

da Universidade, tem uma dinâmica de funcionamento que lhe é própria. 

  

Possui um Coordenador, apoiado por uma Secretaria compreendendo minimamente 

dois servidores técnico-administrativos.  

 

Interage com seis Departamentos de Ensino (pertencentes a distintos Centros 

Acadêmicos da UNIRIO), a saber, Departamento de Estudos Políticos (a ser criado); 

Departamento de Direito Positivo; Departamento de Estudos Jurídicos Fundamentais; 

Departamento de Filosofia e Ciências Sociais, Departamento de História e Departamento de 

Matemática e Estatística. 
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3.3 Atribuições do coordenador  

 

São atribuições do Coordenador do Curso de Ciência Política:   

 

1. administrar e representar o curso em todas as instâncias administrativas da 

UNIRIO; 

 

2. cumprir e fazer cumprir as instruções e determinações emanadas da Reitoria em 

consonância com a competência a ele atribuída na forma do Estatuto da Universidade; 

 

3. atuar de forma coordenada com a Decania do CCJP, atendendo a suas solicitações 

e seu plano de gestão;  

  

4. assistir aos estudantes em suas necessidades acadêmicas; 

 

5. elaborar, em conjunto com os professores, o plano de atividades a serem 

desenvolvidas em cada período eletivo, submetendo-o à aprovação do colegiado do curso e, 

posteriormente, ao Conselho do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas;  

 

6. fiscalizar a observância do regime escolar e cumprimento dos programas das 

disciplinas e das demais atividades pedagógicas previstas no referido plano; 

 

7. zelar pela execução do currículo do seu curso; 

 

8. atuar junto às chefias de Departamento visando ao melhor desenvolvimento das 

atividades acadêmicas;  

 

 9. implementar e incentivar atividades complementares nos termos previstas em 

resolução interna da UNIRIO; 

 

10. acompanhar a vida acadêmica do aluno junto ao Sistema de Informação de Ensino 

(SIE);    

 

11. presidir a comissão de matrícula.  

 

 

 

3.4 Coordenador do curso 

PROF. FERNANDO QUINTANA. Doutor em Ciências Humanas - Ciência Política. 

Professor Adjunto IV da UNIRIO – em regime de dedicação exclusiva. 

- http://lattes.cnpq.br/8036250105251321. 

 

 

3.5 Departamentos de ensino 

  

Levando em conta que o departamento de ensino constitui a menor fração da 

estrutura universitária adotada na UNIRIO, o curso se apóia nessas unidades para fins de 

organização administrativa e didático-científica. Assim sendo, o departamento desempenha 

funções integradoras e suplementares das atividades do curso, assegurando o necessário 

suporte para o planejamento e o desenvolvimento das atividades acadêmicas.  
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3.6 Secretaria de apoio   

 

A Secretaria do Curso executa os serviços afetos ao funcionamento do próprio curso 

prestando apoio ao Coordenador e ao Chefe de Departamento de Estudos Políticos, além de 

atender a professores e alunos e secretariar as reuniões do Colegiado de Curso - através de um 

de seus funcionários. 

 

3.7 Colegiado de curso  

 

O curso conta com um colegiado constituído pelo coordenador que o preside, pelos 

professores, e por representantes do corpo discente - escolhido pelo Centro Acadêmico – nos 

termos do Regimento da UNIRIO.  Esse Colegiado reúne-se regularmente e por convocação 

de seu titular.  

 

 

É competência do colegiado: 

 

a) articular e integrar as atividades relativas ao ensino, pesquisa e extensão;  

 

b) aprovar o plano de atividades; 

 

c) julgar, em grau de recurso, processos acadêmicos e disciplinares; 

 

c) criar comissões especiais para assuntos específicos; 

 

d) formular e aprovar políticas setoriais. 

 

 

  

3.8 Corpo docente (primeiro período) 

 

O Regime de Trabalho do corpo docente compreende Tempo Integral, Tempo Parcial 

e Dedicação Exclusiva, com as respectivas cargas horárias (40h, 20h e DE), incluindo  

atividades de pesquisa ou de extensão). Por sua vez, o critério de distribuição da carga horária 

compete à chefia do departamento a que o professor pertence  

 

Professores que já integram os diferentes departamentos de ensino, precedentemente 

arrolados, poderão lecionar as disciplinas que compõem a grade curricular de curso, sem 

prejuízo da abertura de concurso público para o magistério superior, prevista pelo Programa 

REUNI. Cabe sublinhar que se faz indispensável garantir a expansão do quadro docente, 

levando em consideração a necessidade de se assegurar aos alunos a inscrição em disciplinas 

que compõem o primeiro período recomendado da grade curricular, a saber, Introdução à 

Política, Introdução ao Direito, Sociologia Geral, Antropologia, Economia Política I e 

Metodologia das Ciências Sociais.  
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3.9 Representação estudantil 

 

Ao corpo discente é assegurado o direito de representação nos distintos órgãos, de 

acordo com o Estatuto e Regimento da Universidade, ou seja, o Diretório Acadêmico do 

Curso de Ciência Política - uma entidade ativa na vida do curso - indica o representante 

estudantil para participar de reuniões dos colegiados do curso e do Departamento de Estudos 

Políticos, bem como do Conselho do CCJP, e para integrar o Diretório Central de Estudantes 

(DCE) da UNIRIO.    

 

 

4. PROJETO PEDAGÓGICO  

 

4.1 Justificativa 

A criação do Curso de Ciências Sociais - Ciência Política obedece os dispositivos que 

constam da Resolução CNE/CES nº. 17, de 13 de março de 2002, que estabelece as diretrizes 

curriculares para os cursos dessa área, nas modalidades bacharelado e licenciatura. Tal criação 

se insere no contexto de expansão da UNIRIO, que veio a acolher o Programa REUNI do 

Governo Federal.  

 

O curso de Ciência Política definiu sua matriz curricular levando em conta - com a 

atenção voltada para as diretrizes curriculares fixadas pelo Conselho Nacional de Educação - 

aulas teóricas e práticas, atividades complementares e trabalho de curso, requisitos básicos 

para que seja conferido o Grau de Bacharel em Ciências Sociais - Ciência Política.  

 

Embora se reconheça a existência de importantes programas de ensino (graduação e 

pós-graduação) no domínio de Ciência Política no Estado do Rio de Janeiro, constata-se a 

urgência de criação de um curso que atenda uma demanda reprimida, haja vista o forte 

interesse que suscita o estudo dessa área de conhecimento, e a necessidade de se formar um 

número mais expressivo de profissionais qualificados para promover a investigação científica 

e tornar o conhecimento da Ciência Política um conhecimento aplicado, operativo, capaz de 

intervir na realidade que estuda, trazendo soluções. Trata-se, também, de contribuir para uma 

abordagem mais atualizada das políticas públicas, governamentais e não governamentais, que 

se faz hoje, no Brasil, cada vez mais indispensável.  

 

Com o Curso em tela se pretende proporcionar as bases de conhecimento teórica e 

prática ao bacharelando para viabilizar a sua posterior inserção em programas de pós-

graduação (Mestrado e Doutorado), cujos eixos temáticos se relacionam às disciplinas que 

compõem a matriz curricular desse curso.         

 

 

4.2 Perfil do formando  

             O Bacharelado em Ciência Política permite a formação de quadros capazes de se 

inserir em diferentes domínios de atividades, tais como:  

- professor e pesquisador em instituições de ensino públicas e privadas;  
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- gestor nas áreas de políticas públicas;   

- funcionário pertencente a órgãos da administração pública; 

- especialista em centros de estudo de opinião pública e sondagens; 

- oficial da carreira diplomática;  

- consultor qualificado para atuar em partidos políticos e organizações representativas 

de interesses de classes sindiciais e empresarias  

- assesor em organizações não-governamentais e instâncias de poder local.   

4.3 Objetivos 

           Dentre os objetivos que se intenta alcançar com a implantação deste curso da UNIRIO, 

destaca-se o domínio, por parte do bacharel, da reflexão teórica e prática sobre o fenômeno 

político e sobre a realidade do país, bem como da metodologia básica para o seu estudo e 

compreensão.   

            

           Tem-se também em vista desenvolver a capacidade analítica e crítica do aluno no que 

tange ao estudo das vertentes e abordagens da teoria política clássica e moderna, das diversas 

configurações político-institucionais que as sociedades têm acolhido no transcurso do tempo, 

das complexas conexões entre o mundo da política e outras dimensões da vida social, dos 

processos políticos e das decisões políticas no âmbito da atividade governamental, bem como 

das questões referentes à ordem mundial.  

 

           Um outro objetivo deste bacharelado reside em garantir as condições – seja nas aulas 

teóricas, seja nas atividades relacionadas a pesquisa e extensão – para se realizar uma reflexão 

interdisciplinar capaz de enriquecer o entendimento de todas essas temáticas.  

 

 

4.4 Estrutura do currículo pleno 

 

O currículo pleno foi concebido em regime de créditos, que poderão ser integralizados, 

no mínimo, em oito semestres letivos, totalizando 2.640 horas de atividades acadêmicas, 

assim, distribuídas: 

 

Atividade Pedagógica   Total de Horas 

Aulas Teóricas Obrigatórias 2.220 horas 

Seminários      240 horas 

              Atividades Complementares      120 horas 

              Trabalho de Curso      60 horas 

              Total  2.640 horas 
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4.5 Eixos de formação  

 

O currículo proposto está organizado em torno de três eixos:   

 

Eixo de Formação Específica – Os conteúdos curriculares que integram esse eixo 

fornecem a base de conhecimento ao cientista social e, em particular, àquele voltado para a 

análise do fenômeno político. As atividades acadêmicas previstas – independentemente de sua 

natureza (obrigatória, optativa ou complementar) – enfatizam as grandes áreas de 

conhecimento de ciências sociais e seu entrosamento. Esse eixo tem em vista a necessidade de 

desenvolver no aluno competências e habilidades fundamentais, tais como capacidade crítica 

e analítica, elevado desempenho profissional em diferentes domínios de atuação, aptidão para 

articular os diversos níveis de saber (teórico e prático), vocação para a atividade investigativa 

e compromisso social.   

 

Eixo de Formação Complementar - Os conteúdos curriculares que compõem tal eixo 

abrangem atividades acadêmicas sobretudo as de natureza optativa (a exemplo das disciplinas 

correspondentes aos Seminários), que procuram integrar os conjuntos das disciplinas relativos 

às áreas específicas de formação do curso com os campos temáticos do direito, da literatura e 

da análise política em nível nacional e internacional. Ele abrange também disciplinas – em 

especial, as de cunho jurídico – que constam das grades curriculares dos demais cursos do 

Centro de Ciências Jurídicas e Políticas, bem como outras disciplinas que pertencem a 

Departamentos alocados no Centro de Ciências Humanas e Sociais e no Centro de Ciências 

Exatas e Tecnológicas.     

 

 

Eixo de Formação Livre - Os conteúdos curriculares que serão definidos à medida 

que o projeto do curso vai sendo implementado corresponderão às disciplinas eletivas, ou 

seja, àquelas atividades acadêmicas de livre escolha do bacharelando oferecidas no âmbito da 

UNIRIO. A carga horária dessas disciplinas poderá ser abatida da carga horária total das 

atividades complementares.  

 

 

4.6 Seminários 

O Curso de Ciência Política prevê quatro seminários que correspondem a disciplinas 

optativas, cujos conteúdos giram em torno de Direitos Fundamentais, Literatura e Política, 

Análise da conjuntura política nacional e internacional. A escolha desses temas toma em 

consideração a importância da sua interfase com uma reflexão mais verticalizada sobre a 

efetividade de tais direitos, as interpretações literárias do universo da política, a representação 

política no Brasil e os atuais desafios do sistema internacional. As atividades concernentes aos 

Seminários somam 240 horas, um total superior à carga horária mínima exigida pela 

legislação em vigor.        

 

 

 

4.7 Atividades complementares 

          O curso deve assegurar atividades que ensejem a realização de trabalhos extraclasse e 

aquelas que complementam a formação profissional, as quais serão realizadas ao longo do 
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curso, contribuindo para fortalecer a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão. Compreendem monitoria, a iniciação científica, atividades que integrem programas 

ou projetos de extensão, disciplinas eletivas, cursos de livre escolha do aluno oferecidos 

dentro e fora da IES, participação em congressos, seminários, palestras e outros eventos 

promovidos pela UNIRIO ou por outra entidade.             

 

 

4.8 Trabalho de Curso  

O bacharelando deve, até o final da integralização da grade curricular, apresentar um 

Trabalho de Curso, individual, avaliado por uma comissão formada pelo professor orientador 

e dois docentes. Esse trabalho constitui requisito básico para a obtenção do grau de bacharel 

em Ciências Sociais – Ciência Política. A viabilização dessa monografia é garantida, em larga 

medida, pela oferta das disciplinas de Orientação Monográfica I e II, que totalizam 60 horas.    

 

 

5. NORMAS E CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO 

 

O curso adota os critérios de avaliação institucional de desempenho discente tomando 

em consideração três fases: a) duas avaliações semestrais, sendo uma no início e outra ao final 

do semestre; b) segunda chamada: avaliação extra, não-automática, em caso de falta 

justificada do aluno; c) avaliação final, somente aplicada aos estudantes que não alcançaram 

média final suficiente para aprovação direta.  

 

Será aprovado na disciplina o aluno que obtiver média aritmética das duas avaliações 

igual ou superior a 7,0 (sete). O aluno que atingir média aritmética inferior a 7,0 (sete) e igual 

ou superior a 5,0 (cinco) deverá cumprir a avaliação final. Será tido como reprovado por 

insuficiência acadêmica o aluno que não alcançar a média aritmética 5,0 (cinco). O aluno que 

ficar para avaliação final deverá, para ser aprovado na disciplina, obter média final estimada 

entre a avaliação final e a média aritmética das duas aferições anteriores igual ou superior a 

5,0 (cinco). 

 

 

6. PESQUISA 

 

Dentre as atividades de pesquisa previstas incluem-se o Trabalho de Curso, a 

participação em pesquisa docente cadastrada no Departamento de Pesquisa da Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação e Pesquisa, no Programa de Iniciação Científica da UNIRIO e no Programa de 

Iniciação Científica - PIBIC -, vinculado ao CNPq. Com essas atividades procura-se engajar 

os alunos em pesquisas desenvolvidas por professores, com apoio de instituições de fomento.  

A partir de trabalhos de iniciação científica, desenvolvidos com orientação de professores, a 

cada ano, realiza-se um evento denominado Semana de Debates Científicos da UNIRIO.  

 

          A procura de cursos de pós-graduação em Ciência Política conforme foi enfatizado, 

constitui objeto de preocupação constante deste bacharelado, que irá incentivar a reflexão e a 

aplicação do conhecimento científico em diferentes domínios que compõem o campo dos 

estudos políticos.   
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7. EXTENSÃO UNIVERISTÁRIA 

 

             O Curso em tela incentiva o envolvimento dos alunos em programas e projetos de 

extensão, cujo objetivo é possibilitar ao estudante universitário o desenvolvimento de ações 

relacionadas aos problemas da sociedade considerados mais relevantes, acolhendo-se como 

pressuposto o seu vínculo com a pesquisa e o ensino. Nesse sentido, é importante frisar que a 

UNIRIO vem historicamente fortalecendo a extensão, tendo mesmo institucionalizado uma 

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários.  

 

             Os alunos poderão realizar dentre as atividades complementares previstas no Art.5º da 

Resolução nº. 2628, de 8 de setembro de 2005, aquelas relativas a monitoria – eles próprios 

recebendo bolsas de extensão – e participação em cursos de outras IES, de associações, 

conselhos profissionais e sindicatos.      

 

8. INFRA-ESTRUTURA 

 A infra-estrutura do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas, que oferece o 

bacharelado em Ciências Sociais - Ciência Política, dispõe de 11 salas de aula, com 

capacidade para 450 alunos, um auditório com capacidade para 110 pessoas, uma biblioteca 

setorial e um laboratório de informática (a ser implantado). Compreende também uma 

secretaria escolar, uma sala de coordenação do Curso de bacharelado em Ciência Política, 

duas salas de departamentos, uma sala de pesquisa e uma sala de professores – as duas 

últimas, de uso comum por parte dos docentes que integram os outros cursos do CCJP.  

 

8.1 BIBLIOTECA 

O Sistema de Biblioteca da UNIRIO (UNIBIBLI), criado em 1986, compõe-se de uma 

Biblioteca Central, Bibliotecas Setoriais e um Conselho Biblioteconômico. Elas atuam como 

suporte informacional de incentivo ao ensino, à pesquisa e à extensão universitária, 

integrando-se à estrutura acadêmica e aos sistemas de informação cultural, tecnológica e 

científica em âmbito nacional e internacional.  

   

O acervo do UNIBIBLI abrange cerca de 80.000 títulos, sendo constituído de livros, 

periódicos, artigos de divulgação, teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso, além 

das bases de dados em diversas áreas do conhecimento. O acervo atinge atualmente um alto 

percentual de automação, o que permite a consulta de todo acervo on-line.  

 

Em 1992 foi criada uma Biblioteca Setorial, que atendia, à época, a professores e 

alunos da Escola de Ciências Jurídicas, hoje transformada na biblioteca do CCJP. O seu 

acervo é composto de livros, periódicos, teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso e 

bases a cobrirem bases as diferentes áreas das ciências sociais e do direito. 

 

O Sistema de Biblioteca mantém intercâmbio e conexões com outras entidades, que 

contribuem para a ampliação e o aprimoramento da informação. Entre essas entidades estão: 

Rede Bibliodata, que facilita não só a participação no processo de catalogação cooperativa, 

como também a localização de publicações em cerca de 70 instituições a ela filiadas; 

Catálogo Coletivo Nacional de Publicações (CCN), que permite a localização dos periódicos 

existentes em bibliotecas nacionais; Comutação Bibliográfica (COMUT), que viabiliza a 
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solicitação de cópias de publicações constantes de acervos de outras instituições; Rede de 

Bibliotecas e Centros de Informação em Artes (REDARTE), que faculta a localização e o 

empréstimo de obras na área de artes, e a Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias 

(CBBU), que desempenha papel de inestimável importância na política de desenvolvimento 

das bibliotecas universitárias em todo o país. Ademais, o UNIBIBLI permite, graças ao 

sistema CARIBE, pesquisar o catálogo on-line em terminais da rede local – através de micro- 

computadores destinados aos usuários – e pela internet, possibilitando a localização dos 

documentos disponíveis no acervo da UNIRIO.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: QUADRO DOS COMPONENTES CURRICULARES (DISCIPLINAS 

OBRIGATÓRIAS, DISCIPLINAS OPTATIVAS,ATIVIDADES COMPLEMENTARES E 

TRABALHO DE CURSO) PROPOSTOS PARA A CRIAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS 

SOCIAIS – CIENCIA POLÍTICA  

 

 

 

Curso de Ciência Política 

Estrutura Curricular 

 

Código 

da 

Disciplina  
Nome disciplina Créditos 

Carga 
horária 
teórica 

Carga 
horária 
prática  

Tipo 

1º Período   

 Introdução à Política 4 60  1 

 Introdução ao Direito   4 60  1 

 Sociologia Geral 4 60  1 

 Antropologia 4 60  1 

 Economia Política I 4 60  1 

 Metodologia das Ciências Sociais 4 60  1 

2º Período   

 Ideologias Políticas 4 60  1 

 Sociologia Política 4 60  1 

 Antropologia Política 4 60  1 

 Teoria do Estado Moderno 4 60  1 

 Direito Constitucional  4 60  1 

 Economia Política II  4 60  1 

3º Período   

 Teoria Política I 4 60  1 

 Representação Política  4 60  1 

 Formação do Estado Brasileiro  4 60  1 

 Política e Sociedade na América Latina 4 60  1 

 Teoria das Relações Internacionais 4 60  1 

 Estatística  4 60  1 

4º Período   

 Teoria Política II 4 60  1 

 Teoria Social e Política Brasileira I 4 60  1 

 Formas e Sistemas de Governo  4 60  1 

 Administração Pública 4 60  1 

 Estado e Segurança Pública 4 60  1 

 Política Externa Brasileira 4 60  1 

5º Período   
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 Teoria Política III 4 60  1 

 Teoria Social e Política Brasileira II  4 60  1 

 Cidadania e Política no Brasil  4 60  1 

 Política Comparada 4 60  1 

 Políticas Públicas I 4 60  1 

 Seminário I 4 60  2 

 

 

6º Período  

 Teoria da Democracia 4 60  1 

 Partidos e Sistemas Partidários 4 60  1 

 Sistemas Eleitorais 4 60  1 

 Direito Administrativo 4 60  1 

 Políticas Públicas II 4 60  1 

 Seminário II 4 60  2 

7º Período 

 Instituições Contemporâneas 4 60  1 

 Políticas Governamentais  4 60  1 

 Ação Social e Decisão Política 4 60  1 

 Orientação Monográfica I 2 30  1 

 Atividade Complementar 4 60  3 

 Seminário III  4 60  2 

8º Período 

 Orientação Monográfica II 2 30  1 

 Atividade Complementar 4 60  3 

 Seminário IV 4 60  1 
 

 

 

 

COMPONENTES CURRICULARES CARGA HORÁRIA TOTAL 
Disciplinas obrigatórias 2.220 hs 
Disciplinas optativas    240 hs 
Atividades complementares    120 hs 
Trabalho de Curso 

 
     60 hs 

TOTAL 2.640 hs 
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DISCIPLINA 

 

PER. 

REC. 

 

CH/CR 

 

EMENTÁRIO 

 

PRÉ-

REQUISITO 

 

TIPO 

Introdução à 
Política 

1º 

 

60/4 A política como campo autônomo de estudo - ética e 
política. A política como conhecimento objetivo da 

realidade - ciência e política. Processo de qualificação 

do Estado moderno. Regimes políticos - a democracia: 
visão encantada e desencantada.  

 1 

Introdução ao 

Direito 

1º 60/4 A dogmática jurídica. A ciência do direito como teoria 

da norma. Teoria do ordenamento jurídico. Validade e 

eficácia das normas jurídicas. A ciência do direito 
como teoria da interpretação. Hermenêutica e direito: 

argumentação, lógica e direito. 

 1 

Sociologia 
Geral 

1º 60/4 O campo do conhecimento sociológico: objeto, 
problemas e abordagens. Os quadros teóricos da 

sociologia: positivismo, historicismo e marxismo. A 

sociologia compreensiva. Sociologia das organizações. 

 1 

Antropologia 1º 60/4 A antropologia frente à diversidade cultural. Conceitos 
de cultura e de identidade cultural. Cultura e saber 

local. A questão do relativismo cultural e seu 

enfrentamento no terreno da antropologia 
contemporânea. Processos de socialização sob a 

perspectiva antropológica. 

 1 

Economia 
Política I 

1º 60/4 A unidade de produção no sistema econômico. Análise 
da oferta e da procura. Teorias do comportamento 

econômico. A teoria da produção e dos custos. 

Mercados da concorrência perfeita. Concorrência e 
monopólio.  

 1 

Metodologia das 

Ciências Sociais 

1º 60/4 Método e metodologia. Produção do conhecimento e 

ciências sociais. O empirismo e a construção do objeto  
nas ciências sociais. Procedimentos metodológicos. 

Análise quantitativa e investigação qualitativa.  

 1 

Ideologias 

Políticas 

2º 60/4 Conceito de ideologia. Conservadorismo e restauração 

da ordem. Liberalismo e direitos individuais. 
Republicanismo e valores cívicos. Democratismo e 

soberania popular. Socialismo e igualdade econômica. 

Nacionalismo e supremacia política ou cultural. 

Introdução à 

Política 
1 

Sociologia 

Política 

2º 60/4  Definição e objeto da sociologia política. Fontes e 

métodos da sociologia política. Teorias dos fatos 

políticos. Metas e formas da ação social e política. 
Poder e autoridade. Estratificação social, classes sociais 

e poder político. 

Sociologia 

Geral 
1 

Antropologia 

Política  

 

2º 60/4 Política, sociedade e identidade cultural. Atitudes, 

orientações e objetos políticos. A dimensão coletiva das 
orientações políticas. Socialização política: processos e 

atores. Cultura política e democracia.   

Antropologia 1 

Teoria do 
Estado Moderno  

2º 60/4 Do absolutismo ao Estado de direito: governo dos 
homens e governo da lei. Do Estado liberal ao Estado 

de bem-estar: crise do laissez-faire e advento do 

intervencionismo estatal. Estado e neoliberalismo: da 
retirada do âmbito do mercado à sociedade auto-

regulada. 

Introdução à 
Política 

1 

Direito 
Constitucional  

2º 60/4 Teoria da constituição. Constituição formal e material. 
Constituição rígida, flexível e aberta. A constituição 

democrática e o Estado social de direito. Princípios e 

direitos fundamentais. Estrutura e organização do 
Estado. A ordem econômica e social na constituição 

brasileira. 

Introdução ao 
Direito 

1 

Economia 

Política II  
2º 60/4 Política monetária, fiscal e comercial. Balanço de 

pagamentos. Relações econômicas internacionais. O 
setor público e o desenvolvimento econômico. A 

internacionalização dos mercados. Blocos econômicos. 

As crises do capitalismo sob o prisma da 
macroeconomia. 

Economia 

Política I 
1 

Teoria Política I 3º 60/4 O legado antigo e a melhor forma de governo. O legado 

medieval e o problema teológico-político. O legado 
renascentista e a redescoberta da política. Soberania e 

razão de Estado. Conhecimento e política: 

racionalismo, empirismo e ceticismo. A formação do 
constitucionalismo moderno. 

Ideologias 

Políticas; 
Teoria do 

Estado 

Moderno 

1 

Representação 

Política 
3º 60/4 Conceito e modelos de representação política. 

Estruturas da representação. A representação como 

processo político. Representação e revolução. 
Representação e sistema político. Mediações sociedade 

Teoria do 

Estado 

Moderno 

1 
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civil-Estado. Mecanismos de representação e de 

participação política. 

Formação do 

Estado 

Brasileiro 

3º 60/4 O pensamento ilustrado do Império luso-brasileiro. A 

crise do antigo sistema colonial. Os projetos de Brasil: 

o projeto liberal e o projeto conservador. A construção 
do Estado nacional: Constituição de 1824 e o Ato 

Adicional. O regresso e a instauração do modelo 

político saquarema. 

Teoria do 

Estado 

Moderno  

1 

Política e 
Sociedade na 

América Latina 

3º 60/4 Estado e sociedade: a procura de um novo equilíbrio. 
Crise de representatividade do sistema político. As 

novas democracias da América Latina: democratização 

social ou neopopulismo? Sociedade civil, movimentos 
sociais e democratização. 

 1 

Teoria das 
Relações 

Internacionais 

3º 60/4 Fundamentos filosóficos, jurídicos e políticos da teoria 
das relações internacionais. Gênese e transformações 

do conceito de soberania. Perspectiva realista e otimista 

da ordem internacional. Formas de relações 
internacionais. Geopolítica e relações internacionais. 

 1 

Estatística 3º 60/4 O crescimento da estatística moderna. A natureza dos 

dados numéricos.  Dados: medidas de tendência e de 
dispersão. Possibilidades e probabilidades. Regras e 

distribuição de probabilidade. Amostragem. Testes de 

hipóteses. Analise de variância. Análise de regressão e 
de correção. 

Metodologia 

das Ciências 
Sociais 

1 

Teoria Política 

II 
4º 60/4 A construção da ordem e realismo político. A política 

como relação amigo-inimigo. Estado moderno e 

soberania. Oligarquização da política: a teoria das 
elites. A teoria das elites diante da democracia: a 

democracia do equilíbrio e a democracia manipulada.     

Teoria política I 1 

Teoria Social e 
Política 

Brasileira I 

4º 60/4 A construção do Estado e a herança imperial. Iberismo 
e americanismo. Patriarcalismo e escravidão. A 

dimensões oligárquicas do liberalismo político. 

Autoritarismo, corporativismo e sindicalismo. O 
patrimonialismo como categoria explicativa do Estado.     

Formação do 
Estado 

Brasileiro 

1 

Formas e 

Sistemas de 
Governo 

4º 60/4 Classificação das formas de governo e dos sistemas de 

governo. O parlamentarismo: origem, estrutura e 
composição. Função dos parlamentos. O 

presidencialismo: origem e modalidades. Relação entre 

executivo e legislativo no sistema presidencial 

Representação 

Política 
1 

Administração 
Pública 

4º 60/4 Tipos de administração pública: administração 
hierarquizada, centralizada e profissional. 

Administração descentralizada, residual e 

desprofessionalizada. Burocracia e administração 
pública. Impessoalidade da função pública.  

Direito 
Constitucional 

1 

Estado e 

Segurança 
Pública 

4º 60/4 Aspectos sociais, econômicos e culturais da 

criminalidade. Presença e ausência do Estado. Tipos de 
delitos e impunidade. Mídia e espetacularização da 

violência. Polícia e política criminal: prevenção e 

repressão. Poder judiciário e acesso à justiça. Impasses 
e reformulações da política da segurança pública no 

Brasil. 

Formação do 

Estado 
Brasileiro 

1 

Política Externa 

Brasileira 
4º 60/4 O pensamento brasileiro em relações internacionais: 

precursores e contemporâneos. Identidade nacional e 
relações internacionais. Política independente e 

pragmatismo responsável. Política externa e 

desenvolvimento. Política externa brasileira diante do 
processo de globalização e do regionalismo. 

 

Teoria das 

Relações 
Internacionais 

1 

Teoria Política 
III 

5º 60/4 A construção da boa ordem. A justiça como 
procedimento. O neocontrtualismo: bases racionais e 

morais. O uso público da razão: comunicação, consenso 

e política. A comunidade diante da justiça: o 
comunitarismo e a ética da autenticidade. A 

comunidade moral e a identidade cultural.    

Teoria Política 
II 

1 

Teoria Social e 
Política 

Brasileira II 

5º 60/4 Populismo, militarismo e classes sociais. A democracia 
ilustrada do liberalismo brasileiro.  A mudança pelo 

alto: a revolução burguesa e a revolução passiva. 

Nacionalismo, desenvolvimentismo e tecnocracia. 
Caminhos e descaminhos da democracia atual.  

Teoria Social e 
Política 

Brasileira I 

1 

Cidadania e 

Política no 

Brasil 

5º 60/4 Noção de cidadania. Elementos constitutivos da 

cidadania: o civil, o político e o social. A cidadania 

integral. Percursos da cidadania no Brasil: o 
movimento pendular da cidadania. Participação social e 

cidadania. Cidadania e acesso à justiça. Cidadania e 

Estado e 

Segurança 

Pública 

1 
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inclusão social.   

Política 

Comparada 
5º 60/4 Metodologia do comparatismo político. Instituições 

políticas contemporâneas: análise comparativa. 

Modelos de democracia: o Wesminster e o consensual.  

Diferenças entre congressos e parlamentos.   

Formas e 

Sistemas de 

Governo. 

1 

Políticas 
Públicas I 

5º 60/4 Definição de política pública. Enfoques e teorias. O 
modelo racional. Análise das políticas públicas. As 

fases do processo das políticas públicas. Aparição dos 

problemas públicos. Formulação das alternativas. 
Tomada de decisões e implementação. 

Administração 
Pública 

1 

Seminário I 5º 60/4 Conceituação e historicidade dos direitos fundamentais. 

Compreensão filosófico-política de sua 
fundamentalidade. Políticas públicas e efetividade dos 

direitos fundamentais. O papel desses direitos na 

consolidação do Estado brasileiro contemporâneo. 

Direito 

Constitucional 
2 

Teoria da 
Democracia 

6º 60/4 Regimes políticos abertos: a democracia. Visão realista 
e normativa da democracia. Concepções hegemônicas 

da democracia liberal representativa. A democracia 

como método. A democracia participativa e 
deliberativa. 

Teoria Política 
III 

1 

Partidos e 

Sistemas 

Partidários 

6º 60/4 Origem dos partidos políticos. Partido e facção. 

Conceito de partido político. Partidos políticos: 

socialização política e criação de opinião. Estrutura e 

tipologia dos partidos políticos. Sistemas de partidos: 

competitivos e não competitivos. 

Política 

Comparada 
1 

Sistemas 
Eleitorais 

6º 60/4 Técnicas de operacionalização da representação 
política: sorteio, eleição, aclamação. Sufrágio censitário 

e sufrágio universal. Eleitorado e processo eleitoral. 
Etapas do processo eleitoral. Tipos de sistema eleitoral: 

majoritário e proporcional. Conseqüências políticas do 

sistema eleitoral. 

Política 
Comparada 

1 

Direito 
Administrativo 

6º 60/4 Direito administrativo e ordem jurídica. Constituição e 
princípios da administração pública. Poderes e deveres 

administrativos. Organização da administração pública 

federal. Ato administrativo. Serviços públicos. 
Processo político e administração pública.  

Direito 
Constitucional 

1 

Políticas 

Públicas II 
6º 60/4 Estado, sociedade e políticas públicas. As políticas 

institucionais. Análise comparada de políticas públicas 
setoriais. As políticas de formação. Desigualdade e 

políticas sociais. Participação social e políticas 

públicas. Políticas para o desenvolvimento econômico. 
Políticas públicas e autoridades locais.  

Políticas 

Públicas I 
1 

Seminário II 6º 60/4 A literatura enquanto interpretação da política. Visões 

literárias da luta pelo poder. Representações dramáticas 

do mundo da política. Criação romanesca e 
compreensão dos conflitos políticos. O ensaio como 

gênero literário e como provocação das reflexões 

políticas. 

Sociologia 

Política 

2 

Instituições  

Contemporâneas 
7º 60/4 Atores políticos e instituições. Relações entre o 

executivo e o legislativo no presidencialismo de 

coalizão. Processo e agenda legislativa. Clientelismo. 
Federalismo e descentralização. Reflexos nas 

instituições políticas. Judicialização da política ou 

politização da justiça? 

Formas e 

Sistemas de 

Governo; 
Teoria Social e 

Política 

Brasileira II.   

1 

Políticas 

Governamentais 
7º 60/4 Programas e projetos governamentais. Execução e 

avaliação dos planos de governo. Planejamento e 
gestão das políticas governamentais. Indicadores 

nacionais e internacionais. Políticas governamentais e 

terceiro setor. Política pública e economia. A lei de 
responsabilidade fiscal. 

Políticas 

Públicas II 
1 

Ação Social e 

Decisão Política 
7º 60/4 Cultura política e socialização. Modelos da ação 

coletiva. Níveis da ação coletiva: grupo, organização, 
comunidade e sociedade. Os grupos de interesses. 

Participação e comportamento político. A natureza da 

decisão política. Modelos de decisão política. Decisão 
vinculada e discricionária. 

Sociologia 

Política 
1 

Orientação 

Monográfica I 
7º 30/2 Elaboração do anteprojeto de trabalho do curso. 

Levantamento e sistematização de dados. Delimitação 

do objeto de estudo. Estrutura monográfica da 
apresentação.  

 

Estatística 
1 

Atividade 

complementar  
7º 60/4 À escolha do bacharelando.  3 

Seminário III 7º 60/4 A crise da representação política no Brasil.  
Clientelismo e sistema partidário. Declínio da 

Partidos e 
Sistemas 

2 
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identidade partidária. Fragmentação partidária. Eleições 

e comportamento eleitoral. Comunicação e marketing 

político. 

Partidários; 

Sistemas 

Eleitorais 

Orientação 

Monográfica II 
8º 30/2 Desenvolvimento e articulação dos diversos 

componentes do trabalho. Aplicação dos procedimentos 
metodológicos. Aprofundamento do material coletado. 

Redação e revisão final. 

Orientação 

Monográfica I 
1 

Atividade 

complementar 
8º 60/4 À escolha do bacharelando.  3 

Seminário IV 8º 60/4 A configuração da atual ordem internacional: 

hegemonia e contra-hegemonia. O mundo pós-Guerra 

Fria. Os desafios da política internacional: comércio, 
desarmamento e direitos humanos.   Geopolítica e 

novos conflitos. Reordenação institucional do sistema 

internacional. 

Política Externa 

Brasileira. 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: CARGA HORÁRIA TOTAL DOS COMPONENTES CURRICULARES 
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CENTRO ACADÊMICO: Centro de Ciências Jurídicas e Políticas  

CURSO DE GRADUAÇÃO: Ciências Sociais – Ciência Política 

 

COMPONENTES CURRICULARES CARGA HORÁRIA TOTAL 
Disciplinas obrigatórias 2.220 hs. 
Disciplinas optativas    240 hs. 
Atividades complementares    120 hs. 
Trabalho de Curso 

 
     60 hs. 

TOTAL 2.640 hs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

TERMO DE COMPROMISSO 
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Eu Fernando Quintana, Coordenador do Curso de Ciência Política, declaro que as 

informações registradas nos quadros das disciplinas do Curso, da carga horária total do 

bacharelado e do respectivo ementário, apresentados ao Departamento de Documentação e 

Registro Acadêmico (DDRA/PROGRAD) expressam a correta carga horária total do curso, 

distribuída pelos componentes curriculares (disciplinas obrigatórias, optativas - carga horária 

mínima exigida -, estágio curricular supervisionado e atividades complementares), bem como 

a matriz curricular. 

 

                                                    Em 27 de novembro de 2008 

 

                                             ______________________________ 

       

                                              Coordenador do Curso de Ciência Política  


