
 

 

PLANO DE ENSINO 

Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos 

estudantes e qual carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência 

do estudante não será estimada por sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela 

efetiva realização das atividades propostas. 

 

UNIDADE CURRICULAR:   

Pensamento político e social brasileiro. Código: 2914 (CSO) 

 

Carga Horária Total da UC: 60 horas 

 Horas a serem ministradas em ADE (de 18/11 a 02/03/2021): 

Professoras Responsáveis:  

Gabriela Nunes Ferreira 

Maria Fernanda Lombardi Fernandes 

Contato: 

gabinf@uol.com.br  

mfl.fernandes@unifesp.br  

Ano Letivo: 2020 Semestre: 2º 

Departamentos/Disciplinas participantes: Departamento de Ciências Sociais 

Objetivos gerais: 

Promover o contato dos alunos com autores que pensaram e pensam o Brasil em seus múltiplos 

aspectos, sociais, econômicos, políticos, culturais etc, e que constituem o campo de estudos 

interdisciplinares do chamado pensamento político e social brasileiro.  

Objetivos específicos: 

Dentro do objeto mais amplo deste curso – o pensamento político e social brasileiro – optou-se por 

um recorte: o pensamento político autoritário brasileiro. Sendo assim, o curso busca promover a 

leitura e a compreensão de textos de autores que podem ser classificados como defensores de um 

regime autoritário, bem como de intelectuais que estudaram esses autores e ideias. 
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EMENTA 

O curso visa promover a leitura e análise de textos de autores brasileiros que refletiram sobre nossa 

realidade, compondo o campo de estudo do pensamento político-social brasileiro, privilegiando o 

período que vai da Revolução de 30 até os anos 60 do século XX. Temas como a relação 

público/privado, o desenvolvimento, o nacionalismo e a democracia perpassam a discussão das 

obras dos autores analisados. Neste semestre, especificamente, trabalharemos com textos e autores 

representativos do pensamento autoritário brasileiro.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 História, caracterização e elementos de um pensamento autoritário no Brasil 

 Análise de autores: Oliveira Vianna, Azevedo Amaral, Francisco Campos, Plínio Salgado e 

Golbery do Couto e Silva 

 Tipologias de análise do pensamento político brasileiro: Wanderley Guilherme dos Santos e 

Bolivar Lamounier 

 Pensamento autoritário no Brasil do século XXI 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 Atividades Síncronas: 

Observação: devem ocorrer no mesmo dia da semana previsto na grade presencial 

 

Encontros às terças-feiras – google meet. 

Vespertino: das 15h30 às 17h30 

Noturno: das 19h30 às 21h30 

 

Atividades: exposição das docentes (40 minutos) e discussão dos textos indicados previamente aos 

alunos (80 minutos). 

A exposição inicial de 40 minutos será disponibilizada na plataforma google classroom.  

 

 Atividades Assíncronas: 

Leitura de textos indicados para cada aula; vídeos – documentários – a serem assistidos pelos 

alunos e trazidos para a discussão nas aulas; elaboração de resumos, fichamentos e resenhas a 

partir dos textos lidos e de vídeos assistidos; atividades específicas com documentos (entrevistas); 

interação com os colegas e com as docentes nas atividades do google classroom (comentários, 

fórum). 

Exposições das docentes disponibilizadas, junto com o restante do material, no google classroom. 

 

 

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 

Os alunos devem entregar 3 atividades a serem indicadas pelas docentes, como por exemplo: 

resumo de textos; resposta a questões sobre os textos e vídeos; resumo e comentários de vídeos; 

análise de documentos; textos conclusivos etc. As atividades serão indicadas previamente.  
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DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de 

Trabalho 

Carga Horária 

Gabriela Nunes 

Ferreira 

Ciências Sociais Doutora DE 60hs 

Maria Fernanda 

Lombardi 

Fernandes 

Ciências Sociais Doutora DE 60hs  

 

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

Opção de organização semanal 

De 18 de novembro de 2020 a 02 de março de 2021 

Semanas Atividades e carga horária  
Horas 

/semana 

23 a 27/11  Encontro síncrono pelo Google Meet: 2hs (data: 24/11/20) 

 Tempo destinado à sistematização das informações, 

elaboração de texto/resumo: 2hs 

 

4 horas 

30/11 a 04/12  Encontro síncrono pelo Google Meet: 2hs (data: 01/12/20) 

 Tempo destinado à leitura dos textos para a aula: 2hs 

 

4 horas  

07 a 11/12  Encontro síncrono pelo Google Meet: 2hs (data: 08/12/20) 

 Tempo destinado à leitura dos textos para a aula: 2hs 

 Tempo destinado à sistematização da leitura para 

participação na aula: 1h 

 

5 horas 

14 a 18/12  Tempo para assistir documentário sobre a revolução de 30 e 

elaborar texto conclusivo – 3hs (primeira avaliação a ser 

entregue nesta data) 

 Encontro síncrono pelo Google Meet: 2hs (data: 15/12/20) 

 Tempo destinado à leitura e sistematização de informações 

para a aula: 3hs 

8 horas 



21/12 a 03/01 
RECESSO NATAL E FIM DE ANO  

04 a 08/01  Encontro síncrono pelo Google Meet: 2hs (data: 05/01/21) 

 Tempo destinado à leitura e sistematização de informações 

para a aula: 2hs 

 

4 horas 

11 a 15/01  Encontro síncrono pelo Google Meet: 2hs (data: 12/01/21) 

 Tempo destinado à leitura e sistematização de informações 

para a aula: 2hs 

 

4 horas 

18 a 22/01  Tempo destinado à leitura e sistematização de informações 

sobre os três autores estudados: 3hs 

 Tempo para elaborar quadro sobre autores estudados: 3hs  

 entrega da segunda atividade 

 

6 horas 

25 a 29/01  Encontro síncrono pelo Google Meet: 2hs (data: 26/01/21) 

 Tempo destinado à leitura e sistematização de informações 

para a aula: 2hs 

 Tempo para assistir documentário sobre integralismo e 

sistematizar informações: 2hs 

 

6 horas 

01 a 05/02  Tempo destinado à sistematização das leituras sobre 

integralismo: 2hs 

 Tempo para analisar documentos – entrevistas - e efetuar 

análise: 3hs 

 Redação de um texto síntese sobre integralismo: 2 hs 

 Entrega da terceira atividade. 

 

7 horas 

08 a 12/02  Encontro síncrono pelo Google Meet: 2hs (data: 26/01/21) 

 Tempo destinado à leitura e sistematização de informações 

para a aula: 2hs 

 

4 horas 

15 a 17/02 RECESSO CARNAVAL  

22 a 26/02  Encontro síncrono pelo Google Meet: 2hs (data: 26/01/21) 

 Tempo destinado à leitura e sistematização de informações 

para a aula: 2hs 

 

4 horas 

01 a 02/03  Encontro síncrono pelo Google Meet: 2hs (data: 26/01/21) 

 Tempo destinado à leitura e sistematização de informações 

para a aula: 1hs 

 Tempo para assistir vídeo (mesa redonda): 1h 

 

4 horas 

Total de horas em ADE 60 

10/03/2021 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

  


