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A construção liberal e suas críticas
CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 HORAS

CRÉDITOS: 4

PRÉ-REQUISITO(S): não há

OBJETIVOS

Entender conceitos como: iluminismo e racionalismo; revolução burguesa;
pensamento liberal; principais ideias de alguns pensadores liberais; liberalismo, democracia, conservadorismo, elitismo, socialismo e autoritarismo.

EMENTA

Ordem burguesa, pensamento liberal, representação e democracia. Liberalismo conservador: liberalismo contemporâneo. A crítica marxista. Marx e
os marxismos. As críticas elitistas.

PROGRAMA

Liberalismo e Estado, representação política, democracia, divisão de poderes; críticas elitistas, conservadoras e socialistas ao pensamento liberal. O
liberalismo no Brasil.

AVALIAÇÃO

Os alunos serão avaliados por meio da participação em sala de aula e de
duas provas escritas (G1 e G2). Serão aprovados os alunos que obtiverem
média aritmética igual ou superior a seis (6,0) e graus não inferiores a três
(3,0) em cada uma das provas.
Os alunos que não alcançarem a média e/ou graus mínimos deverão se submeter à prova final que abrangerá todo o conteúdo da disciplina e terá peso
dois (2). Neste caso, os alunos serão aprovados se sua média ponderada for
igual e superior a cinco (5,0). Não haverá segunda chamada. Em casos excepcionais o aluno pode requerê-la ao DAR justificando de forma suficiente
sua ausência.
Para ser aprovado, o aluno precisa alcançar o mínimo de freqüência igual a
três quartos (75%) das aulas dadas. O aluno que não alcançar o mínimo será
reprovado por falta (RF) e terá o Grau Final igual a zero (0,0)
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