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EMENTA 

A unidade curricular dedica-se ao estudo de temas e problemas da filosofia política 

contemporânea, tais como: democracia, totalitarismo, representação, justiça, esfera pública e, 

de modo geral, a biopolítica e as concepções de pessoa em sua relação com o Estado. Aborda 

questões relativas aos movimentos de ocupação e resistência civil, às guerras civis, dentre 

outros. Para isso, serve-se de conceitos atuais ou reatualizados pela filosofia política 

contemporânea 

OBJETIVOS 

• Discutir questões contemporâneas como migrações, movimentos de ocupação e resistência 
civil, guerras civis e outros, nos quais são mobilizados teorias e conceitos da filosofia clássica e 
contemporânea. Nesse sentido, conceitos como reconhecimento, justificação, biopolítica, vida 
nua, entre outros, adquirem relevância e contribuem para uma atualização do vocabulário e 
da reflexão filosófica contemporâneos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Migrações: a grande questão do mundo contemporâneo? Aspectos políticos, sociais, 

econômicos e ambientais; 

2. Limites e paradoxos da democracia: ascensão e queda do populismo no mundo; 

3. Guerras tradicionais e guerras civis no mundo contemporâneo: o caso do Afeganistão e o caso 

da Síria. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

1. Atividades propostas 

 Serão realizados 11 encontros virtuais com duração média entre 200 e 280 minutos, conforme 
o cronograma abaixo. Os encontros serão previamente agendados e realizados por meio do aplicativo 



Google Meet. O link será enviado semanalmente aos estudantes matriculados. Nos encontros, serão 
realizadas apresentações, exposições, leituras e discussões a respeito dos textos recomendados. Ao 
todo, os encontros contabilizarão 30 horas do curso. As horas restantes serão contabilizadas por meio 
de atividades de leitura e da elaboração do trabalho final, bem como de orientação individual ou coletiva 
dos discentes. 

2. Cronograma, plano de atividades e distribuição de horas 

• 28/01/2021, das 14 às 17h40 – 1º Encontro Virtual – Assunto: Apresentação da UC e 
do programa de estudos.  

• 04/02/2021, das 14 às 17h40 – 2º Encontro Virtual – Assunto: A questão das 
migrações na contemporaneidade 

• 11/02/2021, das 14 às 17h40 – 3º Encontro Virtual – Assunto: Aspectos sociais e 
políticos das migrações 

• 18/02/2021, das 14 às 17h40 – 4º Encontro Virtual – Assunto: Aspectos econômicos 
e ambientais das migrações 

• 25/02/2021, das 14 às 17h40 – 5º Encontro Virtual – Assunto: O direito dos povos: 
tolerância e intolerância no mundo contemporâneo 

• 04/03/2021, das 14 às 17h40 – 6º Encontro Virtual – Assunto: Democracia: limites e 
paradoxos; ascensão e queda do populismo 

• 11/03/2021, das 14 às 17h40 – 7º Encontro Virtual – Assunto: Existem (boas) 
alternativas à democracia? 

• 18/03/2021, das 14 às 17h40 – 8º Encontro Virtual – Assunto: Guerra e paz: breve 
histórico da teoria, de Tomás de Aquino a Kant 

• 25/03/2021, das 14 às 17h40 – 9º Encontro Virtual – Assunto: Guerra e paz no mundo 
contemporâneo 

• 08/04/2021, das 14 às 17h40 – 10º Encontro Virtual – Assunto: A guerra do 
Afeganistão: histórico e atualidade Guerra civil na Síria: causas e estado atual 

• 15/04/2021, das 14 às 17h40 – 11º Encontro Virtual – Assunto: Encerramento: 
relações entre os temas abordados. 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. Controle de frequência 

 A frequência será controlada por meio dos seguintes critérios: 

a. Realização de 75% das atividades previstas: realização das leituras e entrega das 
atividades previstas, nos termos do artigo 15 da Resolução 009/2020/CONEP/UFSJ. 

b. Haverá possibilidade de substituição de atividades por outra equivalente, caso ocorra o 
previsto no §2º, artigo 15 da Resolução 009/2020/CONEP/UFSJ, por exemplo, instabilidade 
na rede ou rede indisponível, especialmente para o caso dos encontros virtuais. 

2. Critérios de avaliação 

a. Os estudantes serão avaliados por meio da realização de 02 atividades que serão inseridas 
no portal didático do Campus Virtual da UFSJ - https://www.campusvirtual.ufsj.edu.br. A 
realização das atividades. Valor de cada atividade: 5 pontos.  

b. No dia 17/04/2021, os estudantes deverão entregar um trabalho final a respeito de algum 
tópico de sua pesquisa relacionado à UC. O trabalho final consistirá em ensaio no formato 
de artigo científico contendo, no mínimo, 7000, e no máximo, 10000 palavras. Critérios de 
avaliação do trabalho final: adequação formal – ABNT; qualidade do texto – fluidez, coesão 
e coerência. Valor do trabalho final: 10 pontos.  



c. A nota final será obtida por meio do cálculo da média aritmética simples. 
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