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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:  Ciência Política III 
(nome da UC e código) 

 

Carga Horária Total da UC:  

 Horas a serem ministradas em ADE (de 23/11/2020 a 1/3/2021): 46 horas 

Professor(a) Responsável:  

Rogerio Schlegel 

Contato: 

rschlegel@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: primeiro 

Objetivos e outras informações indispensáveis 

Gerais: Introduzir a ideia de instituição como “regra do jogo”, que conforma disputas e influencia resultados 

na política e na administração pública; discutir os efeitos esperados nas políticas públicas para diferentes 
instituições (como presidencialismo, representação proporcional no Legislativo e estrutura federativa de 
governo); analisar impactos concretos do desenho institucional brasileiro em políticas específicas, a exemplo 
de SUS e Fundeb; secundariamente, recordar grandes movimentos institucionais na política brasileira do 

século XX, em especial refundações democráticas. 

Específicos: Ao final do curso a/o estudante deverá estar familiarizadx com as instituições fundadoras do 

sistema político e capaz de interpretar sua aplicação histórica no caso brasileiro, inclusive refletindo sobre seu 
impacto sobre políticas públicas. 

Estilo de ensino-aprendizagem: Eu acredito que o professor não ensina nada, mas pode ser um bom 

facilitador. O processo fundamental aqui é o de aprendizagem, que tem a/o estudante como sujeito. Convido 
a/o estudante a ter postura ativa, sem a qual não há aprendizagem possível. Isso se torna ainda mais 

verdadeiro nestes tempos de ADE. Por outro lado, estarei sempre disponível para tirar dúvidas e dar 

orientações. Em princípio, disponibilizarei todas as sextas à tarde para atendimento individual a 

estudantes, com agendamento prévio via email. Caso esse período seja inviável para você, negociamos um 

outro marcado especialmente, conforme sua disponibilidade. 

EMENTA 

Institucionalismo e neoinstitucionalismo; Tipos de neoinstitucionalismo; Sistemas eleitorais; Democracias 
consensuais e majoritárias; Parlamentarismo, presidencialismo e a teoria dos pontos de veto; Relações 

Executivo-Legislativo; Federalismo e relações intergovernamentais; Ciclos eleitorais; Relações federativas e 
seus impactos nas políticas públicas: os casos do SUS, Fundef/Fundef e Suas; história política brasileira do 
século XX, com ênfase nas refundações democráticas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Ver abaixo 
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METODOLOGIA DE ENSINO (não presenciais) 

Metodologias ativas: elaboração de podcasts e resenhas pelxs estudantes e seminários em grupo online 

Metodologias de apoio: podcasts do professor, leituras dirigidas, documentários de caráter histórico 

disponíveis, sessões gravadas 

 Atividades Síncronas: devem ocorrer no mesmo dia da semana previsto na grade presencial  
 
- Encontro semanal de 90 min, com presença virtual não obrigatória, em que grupos farão apresentação 
sobre temas específicos, seguida de debate com a classe e o professor. Material de apoio será oferecido via 
Moodle e encontros síncronos ocorrerão via Google Meet 
 

 Atividades Assíncronas: 
(Indicar a(s) plataforma(s) digitais e breve descrição dos tipos de atividades propostas) 
 
- Audição de podcasts de 15 a 20 min preparados pelo professor sobre períodos históricos específicos. 
- Audiência a filmes documentários de média e longa metragem (próximos de 52 min e 90 min, 
respectivamente), abordando momentos de refundação democrática na história política brasileira. 
- Audiência a sessões gravadas de 90 min com apresentação dos grupos e debates. 
- Estudo a partir de apresentações de slides (narradas e não narradas) com temas de interesse do curso. 
- Preparação em grupos de apresentações de 30 min, a serem oferecidas à classe nas sessões semanais 
síncronas. 
- Preparação de podcasts (gravação em áudio) de 3 min ou resenhas de 2 páginas em resposta a uma 
pergunta que vai dirigir as leituras, audiência a documentários e consulta a outros materiais depositados no 
Moodle. A entrega desse material pode ser feita em qualquer momento do curso, mas recomendo 
fortemente que seja feita semana a semana, para que a/o estudante não perca o passo e possa receber 
feedback do professor e aprimorar seus resultados ao longo do curso. Aceitarei materiais acumulados em 
qualquer tempo, até a data limite de 28 de fevereiro de 2021, impreterivelmente. 
 

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
(Indicar a forma de avaliação das atividades e os critérios que serão levados em conta para que o aluno 
obtenha o resultado “cumprido” sugestão: 
- Estudante pode optar por dois caminhos no curso; escolha terá impacto na forma de avaliação: 
. Assíncrono: dinâmica envolve audição a podcast, leitura de texto e resposta gravada em áudio ou em 
formato de resenha à pergunta que dirige o trabalho da semana; duração/extensão esperada é de 3 
minutos (podcast) ou 2 páginas (resenha); será considerado participante do curso (conceito cumprido) 
estudante que entregar ao menos 7 dos 10 trabalhos propostos até o final do curso. 
A entrega desse material pode ser feita em qualquer momento do curso, mas recomendo fortemente que 
seja feita semana a semana, para que a/o estudante não perca o passo e possa receber feedback do 
professor e aprimorar seus resultados ao longo do curso. Aceitarei materiais acumulados em qualquer 
tempo, até a data limite de 28 de fevereiro de 2021, impreterivelmente 
. Síncrono: dinâmica envolve se engajar em grupo que vai preparar apresentação de 30 min sobre um dos 
temas do curso; será considerado participante do curso (cumprido) estudante que contribuir com o grupo, 
ainda que não possa participar da sessão síncrona de apresentação. 
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BIBLIOGRAFIA 

(Para a realização das ADEs, a Bibliografia, excepcionalmente, poderá ser adaptada, resguardada a 
legislação dos direitos autorais. Indicar, preferencialmente, recursos virtuais disponíveis, artigos, ebooks, 
sites)   
 
INDICADA ABAIXO. 
 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Rogerio Schlegel DCS Doutor DE 8 horas semanais 
(60 horas por 
período) 

 

Sugestão de Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS (ADE), com 
opção de organização semanal 

De 03 de agosto a 19 de outubro de 2020 

Semanas Atividades e carga horária  Horas 
/semana 

23 a 
27/11 

Acolhida a(o)s estudantes e apresentação do curso 

Atividade síncrona: boas-vindas às atividades domiciliares do segundo semestre, 
apresentação das dinâmicas e bate-papo sobre o curso e a vida, em sessão de até 180 min 
pelo Google Meet em 23/11/2020. 

Atividade zero: estudante está convidadx a preencher – antes da sessão síncrona -- 
formulário online sobre conhecimentos prévios e expectativas para o curso. Link será 
enviado no endereço cadastrado pelo estudante para o moodle. 

3 horas 

30/11 a 
4/12 

Tema 1 – O que são instituições? 

Professor disponibiliza no moodle: 

. Podcast apresentando o assunto e fazendo uma pergunta para dirigir o entendimento dos 
temas centrais (tempo para audição: 40 a 60 minutos) 

. Leitura recomendada: Leitura prévia: IMMERGUT, E.                                  
                                                                                             

                http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_30/rbcs30_13.htm 
(tempo para leitura: 2 horas) 

Atividade 1A: estudante prepara resposta à pergunta apresentada gravada em áudio de 3 min e 
envia ao professor (tempo estimado para a atividade: 40 minutos) 
Atividade 1B: grupo de estudantes faz apresentação de 30 minutos em sessão síncrona marcada 
para 30/11/2020 pelo Google Meet; segue-se debate sobre o tema com a classe (tempo estimado 
para a atividade: 1h30 de preparação em grupo + 30 minutos de apresentação) 

4 horas 

7 a Tema 2 – Tipos de neoinstitucionalismo  4 horas 
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11/12 Professor disponibiliza no moodle: 

. Podcast apresentando o tema e fazendo uma pergunta para dirigir o entendimento dos 
temas centrais (tempo para audição: 40 a 60 minutos) 

. Leitura recomendada:                                                                    -
In     c  n l  m ”       n   l  m              c  l         ln n      n       (tempo 

para leitura: 2 horas) 

Atividades a serem desenvolvidas: 

Atividade 2A: estudante prepara resposta à pergunta apresentada gravada em áudio de 3 min e 
envia ao professor (tempo estimado para a atividade: 40 minutos) 
Atividade 2B: grupo de estudantes faz apresentação de 30 minutos em sessão síncrona marcada 
para 7/12/2020 pelo Google Meet; segue-se debate sobre o período com a classe (tempo estimado 
para a atividade: 1h30 de preparação em grupo + 30 minutos de apresentação) 

14 a 
18/12 

Tema 3 – Democracias consensuais e majoritárias 

Professor disponibiliza no moodle: 

. Podcast apresentando o período e fazendo uma pergunta para dirigir o entendimento dos 
temas centrais (tempo para audição: 40 a 60 minutos) 

. Leitura recomendada: LIJPHART, A. Modelos de democracia                              
                                                                                e de maioria 
simples versus                              P                            

https://perguntasaopo.files.wordpress.com/2011/05/lijphart_modelos_de_d 
emocracia_cap5.pdf (tempo para leitura: 2 horas). 

Atividades a serem desenvolvidas: 

Atividade 2A: estudante prepara resposta à pergunta apresentada gravada em áudio de 3 min e 
envia ao professor (tempo estimado para a atividade: 40 minutos) 
Atividade 3B: grupo de estudantes faz apresentação de 30 minutos em sessão síncrona marcada 
para 14/12/2020 pelo Google Meet; segue-se debate sobre o período com a classe (tempo estimado 
para a atividade: 1h30 de preparação em grupo + 30 minutos de apresentação) 

4 horas 

21 a 
22/12 

Tema 4 – Refundação democrática: A Democracia de 1946 

Professor disponibiliza no moodle: 

. Podcast apresentando o período e fazendo uma pergunta para dirigir o entendimento dos 
temas centrais (tempo para audição: 40 a 60 minutos) 

. Endereço de gravação de 90 minutos discutindo o documentário abaixo e o período 
(tempo para audiência: 90 min). 

. Leitura recomendada: Souza, Maria do Carmo Campello de. Estado e Partidos políticos 

no Brasil (1930-1964). São Paulo: Editora Alfa-Ômega, 1976. Cap. 5 (Do Estado Novo à 
Democracia de 1946). Págs. 105-136 (tempo para leitura: 2 horas) 

Estudante assiste nesta semana: 

Audiovisual: História do Brasil por Boris Fausto, episódios... 

. A Era Vargas (1930-1945)       7’              : 
http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=5248.  

. República Populista (1946-1964)        ’                
http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=5254. 

4 horas 

http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=5248
http://www.historia.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=5254
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Atividades a serem desenvolvidas: 

Atividade 4A: estudante prepara resposta à pergunta apresentada gravada em áudio de 3 min e 
envia ao professor (tempo estimado para a atividade: 40 minutos) 

4/1 a 
8/1/2021 

Tema 5 – A Constituinte de 1988 

Professor disponibiliza no moodle: 

. Podcast apresentando o período e fazendo uma pergunta para dirigir o entendimento dos 
temas centrais (tempo para audição: 40 a 60 minutos) 

. Leitura recomendada: ALMEIDA, Maria Hermínia Tavares de. Recentralizando a 
federação?. Rev. Sociol. Polit. [online]. 2005, n.24 [cited  2019-11-19], pp.29-40. Disponível 
em 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010444782005000100004&script=sci_abstract&tlng=pt 
(tempo para leitura: 2 horas). 

Estudante assiste nesta semana: 

Audiovisual: Constituinte 1987-1988                         5 ’                

https://www.youtube.com/watch?v=5K2DewyvjHg. 

Atividades a serem desenvolvidas: 

Atividade 5A: estudante prepara resposta à pergunta apresentada gravada em áudio de 3 min e 
envia ao professor (tempo estimado para a atividade: 40 minutos) 

4 horas 

11 a 
18/1 

Tema 6 – Parlamentarismo e presidencialismo 

Professor disponibiliza no moodle: 

. Podcast apresentando o período e fazendo uma pergunta para dirigir o entendimento dos 
temas centrais (tempo para audição: 20 a 40 minutos) 

. Leitura recomendada:               P                                         veto 
players                                                                              

                                                                    7                 
http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_34/rbcs34_06.htm (tempo para leitura: 
2 horas). 

Atividades a serem desenvolvidas: 

Atividade 6A: estudante prepara resposta à pergunta apresentada gravada em áudio de 3 min e 
envia ao professor (tempo estimado para a atividade: 40 minutos) 
Atividade 8B: grupo de estudantes faz apresentação de 30 minutos em sessão síncrona marcada 
para 11/01/2021 pelo Google Meet; segue-se debate sobre o período com a classe (tempo estimado 
para a atividade: 1h30 de preparação em grupo + 30 minutos de apresentação) 

4 horas 

18/1 a 
22/1 

Tema 7 – Relações Executivo-Legislativo/Presidencialismo de coalizão 

Professor disponibiliza no moodle: 

. Podcast apresentando o período e fazendo uma pergunta para dirigir o entendimento dos 
temas centrais (tempo para audição: 40 a 60 minutos) 

. Leituras recomendadas:  H   U                ON                f        
Coordination: Perspectives on the Study of Executive-                                     -
                                              -5                  
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/riel/article/viewFile/4125/2878  

Atividades a serem desenvolvidas: 

- Atividade 9A: estudante prepara resposta à pergunta apresentada gravada em áudio de 3 min e 

4 horas 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010444782005000100004&script=sci_abstract&tlng=pt
https://www.youtube.com/watch?v=5K2DewyvjHg
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envia ao professor (tempo estimado para a atividade: 40 minutos) 
- Atividade 9B: grupo de estudantes faz apresentação de 30 minutos em sessão síncrona marcada 
para 18/01/2021 pelo Google Meet; segue-se debate sobre o período com a classe (tempo estimado 
para a atividade: 1h30 de preparação em grupo + 30 minutos de apresentação) 

1/2 a 5/2 Tema 8 – Federalismo 

Professor disponibiliza no moodle: 

. Podcast apresentando o período e fazendo uma pergunta para dirigir o entendimento dos 
temas centrais (tempo para audição: 40 a 60 minutos) 

. Leituras recomendadas:  O   N                                                    

                      f                                            P                   5  
                                      f                    f (tempo para leitura: 2 horas). 

Atividades a serem desenvolvidas: 

- Atividade 8A: estudante prepara resposta à pergunta apresentada gravada em áudio de 3 min e 
envia ao professor (tempo estimado para a atividade: 40 minutos) 
- Atividade 8B: grupo de estudantes faz apresentação de 30 minutos em sessão síncrona marcada 
para 1/02/2021 pelo Google Meet; segue-se debate sobre o período com a classe (tempo estimado 
para a atividade: 1h30 de preparação em grupo + 30 minutos de apresentação) 

5 horas 

8/2 a 
12/2 

Tema 9 – Relações intergovernamentais: o caso do Fundeb e do SUS 

Professor disponibiliza no moodle: 

. Podcast apresentando o período e fazendo uma pergunta para dirigir o entendimento dos 
temas centrais (tempo para audição: 40 a 60 minutos) 

. Leitura recomendada: Gomes, Sandra; Silva, André Luís Nogueira da; Oliveira, Flávia 

Costa (2019)  ‘                                                                  XX     
 f                    ‘                  e, Eduardo Marques e Carlos Aurélio Pimenta de 
Faria (orgs.), As políticas da política, São Paulo: Editora Unesp (tempo para leitura: 2 

horas). 

Atividades a serem desenvolvidas: 

- Atividade 10A: estudante prepara resposta à pergunta apresentada gravada em áudio de 3 min e 
envia ao professor (tempo estimado para a atividade: 40 minutos) 
- Atividade 10B: grupo de estudantes faz apresentação de 30 minutos em sessão síncrona marcada 
para 8/02/2021 pelo Google Meet; segue-se debate sobre o período com a classe (tempo estimado 
para a atividade: 1h30 de preparação em grupo + 30 minutos de apresentação) 

4 horas 

22/2 a 
26/2 

Tema 10 – A judicialização da política 

Professor disponibiliza no moodle: 

. Podcast apresentando o período e fazendo uma pergunta para dirigir o entendimento dos 
temas centrais (tempo para audição: 40 a 60 minutos) 

. Leitura recomendada: Arantes, Rogério B. "Judiciário: entre a Justiça e a Política       
Lucia Avelar; Antonio Octavio Cintra. (Org.). Sistema Político Brasileiro: uma introdução. 
3ed.Rio de Janeiro; São Paulo: F Konrad Adenauer; Editora UNESP, 2015 (tempo para 
leitura: 2 horas). 

Atividades a serem desenvolvidas: 

- Atividade 10ª: estudante prepara resposta à pergunta apresentada gravada em áudio de 3 min e 
envia ao professor (tempo estimado para a atividade: 40 minutos) 

- Atividade 10B: grupo de estudantes faz apresentação de 30 minutos em sessão síncrona marcada 

4 horas 

http://angico.usp.br/dcp/images/Judiciario_entre_a_justi%C3%A7a_e_a_politica.pdf
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para 22/02/2021 pelo Google Meet; segue-se debate sobre o período com a classe (tempo estimado 
para a atividade: 1h30 de preparação em grupo + 30 minutos de apresentação) 

1/3 a 
5/3/2021 

Avaliação e fechamento do curso 
Atividade síncrona: avaliação das dinâmicas do curso no segundo semestre de 2020, 
apresentação das dinâmicas e bate-papo sobre o curso e a vida, em sessão de até 180 min 
pelo Google Meet em 1/3/2021. 

3 horas 

Total de horas em ADE 46h 

9/3/2021 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 
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ANEXO 

PROPOSTA INICIAL DE DINÂMICAS PARA POLÍTICA III – ADE 

Escrevo para dar e pedir notícias com vistas ao nosso curso de Política III. Aqui vou explicitar minha 
proposta inicial para o curso. Peço a cada umx que siga o link abaixo e preencha o questionário online 
sobre minha proposta. Sua participação é muito importante para que a gente possa fazer o melhor 
curso possível, diante das circunstâncias muito adversas. Também peço ajuda para localizar colegas que 
eventualmente estejam sem acesso à internet. 

Minha proposta é adequar o curso aos diferentes repertórios e disponibilidade de dedicação dxs 
estudantes. Proponho dois formatos, com escolha individual pelx estudante: 

 

 O que o prof faz O que x estudante faz 

Básico 

(assíncrono) 

- Indica textos e, para dois 
temas, filmes 
documentários do youtube 
sobre a história política do 
Brasil 

- Envia podcasts de 15/20 
min sobre o tema de cada 
bloco (são 10 blocos) 

- Propõe uma pergunta 
para cada bloco 

- Comenta (na totalidade ou 
por amostragem) as 
gravações e resenhas dx 
estudante 

- Ouve o podcast, lê o texto, 
vê o documentário 

- Grava 3 minutos de 
resposta ou faz resenha de 
2 páginas em resposta a 
cada pergunta 

- Mandou reposta para 7 
dos 10 blocos, terá o 
semestre cumprido 

- Participação em outras 
atividades será benvinda 

Integrado 

(síncrono e assíncrono) 

- Indica textos e filmes 
documentários do youtube 
sobre a história política do 
Brasil 

- Envia podcasts de 15/20 
min sobre o tema de cada 
bloco (são 10 blocos) 

- Coordena sessões 
síncronas semanais sobre 
cada um dos 10 blocos 

- Ouve o podcast, lê o texto, 
vê o documentário 

- Integra-se a um grupo (de 
até 5 pessoas) que vai 
tratar de um dos 10 blocos 

- Grupo irá apresentar um 
dos temas por 30 ou 40 
minutos na sessão 
síncrona. Depois, todes 
(inclusive o professor) 
discutem o assunto 

- Participou de grupo que 
apresento um tema, terá o 
semestre cumprido 

 

 


