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PLANO DE ENSINO  Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

UNIDADE CURRICULAR:  Neoliberalismo e o capitalismo contemporâneo 6 

Carga Horária Total da UC: 60 horas 

Professor(a) Responsável: Carlos Alberto Bello e  Silva   Contato: carlos.bello@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 2° 

OBJETIVOS 

GERAIS: Trata-se de discutir uma bibliografia voltada a discutir o neoliberalismo como modo de dominação no 

capitalismo contemporâneo, incorporando os diversos aspectos através dos quais esta dominação é exercida e 

contestada pelos variados segmentos sociais. 

ESPECIFICOS : 

Analisar diversas visões acerca do neoliberalismo como ideologia e como prática social nos âmbitos 

ideológico, econômico, político e social, no mundo e no Brasil. Trata-se também de examinar as relações 

entre o neoliberalismo nesses diversos âmbitos enquanto projeto hegemônico de segmentos burgueses 

numa fase do capitalismo de acentuada financeirização e mundialização. 

EMENTA Neoliberalismo como ideologia. Neoliberalismo e domínio da financeirização. Neoliberalismo e as novas 

políticas Estado-sociedade como contraponto ao Estado de bem estar social. Neoliberalismo como racionalidade no 

capitalismo atual. Empreendedorismo e ideologia neoliberal. Neoliberalismo na política social.Neoliberalismo e 

governos populistas. Especificidades do neoliberalismo em diferentes países e contextos históricos.  Abordagens 

relacionadas à pesquisa e ao ensino a partir das diversas fontes bibliográficas utilizadas na disciplina 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Neoliberalismo como ideologia.  

2. Neoliberalismo e domínio da financeirização.  

3. Neoliberalismo e as novas políticas Estado-sociedade como contraponto ao Estado de bem estar social.  

4. Neoliberalismo como racionalidade no capitalismo atual.  

5. Empreendedorismo e ideologia neoliberal.  

6. Neoliberalismo na política social. 

7. Neoliberalismo e governos populistas. 

8.  Especificidades do neoliberalismo em diferentes países e contextos históricos.          

METODOLOGIA DE ENSINO  

 Atividades Síncronas: Nas quartas feiras à tarde, entre 14:30 e 16:30 horas, nas quintas feiras entre 
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19:30 e 22 horas (horário preciso a ser combinado com as turmas), através do programa Google Meets 

ou outra plataforma, a ser combinada com alunos. Dois períodos de exposição dos conteúdos, mais dois 

períodos para dialogar em torno de dúvidas e comentários dos alunos.  

 Atividades Assíncronas: Caso seja necessário, face à impossibilidade de alunos, serão realizadas 

através do Moodle da Unifesp, ou de outro programa que venha a ser combinado com os alunos, com o 

professor colocando à disposição material relativo às aulas síncronas. Estes alunos terão alguns dias para 

formular dúvidas e fazer comentários sobre o citado material através da sala de bate papo do programa 

escolhido. Findo este prazo, em um ou dois dias o professor colocará nessa mesma sala respostas às 

dúvidas e comentários dos alunos. 

AVALIAÇÃO: Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” Presença em 75% das aulas, 

para quem puder participar das atividades síncronas, ou formulação de dúvidas e comentários em 75% das 

aulas, para quem não puder participar das atividades síncronas. Até o final do período letivo todos deverá 

entregar um ou dois textos de 2 a 3 páginas cada um resumindo um conceito tratado no curso e fazendo um 

pequeno comentário sobre seu uso para entender o que ocorre nas sociedades atuais. 
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