
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 
 

PLANO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM DO 

COMPONENTE CURRICULAR 

Semestre Letivo Suplementar1 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS2 
    

CÓDIGO  NOME   DEPARTAMENTO OU EQUIVALENTE 

FCF51  
Autoritarismo e Democracia  Departamento de Estudos de Gênero e 

Feminismo / FFCH 
 

CARGA HORÁRIA (estudante)  
MODALIDADE/ 

SUBMODALIDADE 
 PRÉ-REQUISITO (POR CURSO) 

T T/P P PP Ext E TOTAL  

Disciplina / Teórica 

 

Não há pré-requisito 
68      68h   

 

CARGA HORÁRIA (docente/turma)  MÓDULO3  
SEMESTRE DE  

INÍCIO DA VIGÊNCIA T T/P P PP Ext E TOTAL  T 
T/

P 
P PP 

E

x

t 

E  

68      68h  50       Semestre Letivo Suplementar 

 

 

EMENTA 

Destaca a trajetória teórica e histórica da Democracia, do Autoritarismo e das Transições de um regime não democrático para 
um democrático, mostrando as diversas experiências que ocorreram nessas transições e as diversas formas existentes no interior 
de cada regime. Aborda as contribuições teóricas mais atuais.  

 

OBJETIVOS 

 

Analisar e debater ideias, conceitos e perspectivas que marcam a trajetória do pensamento político acerca dos conceitos de 
democracias e autoritarismo. As teorias serão apresentadas e trazidas para o contexto brasileiro, buscando compreendê-las à 
luz dos acontecimentos históricos em períodos democráticos e de governos autoritários. Buscar-se-á entender como essas 
diferentes fases se conectam e se relacionam. Neste semestre, a ênfase do curso será dada sobre os avanços e retrocessos 
acerca dos direitos das mulheres e LGBTQIAs ao longo da história da democracia brasileira e de seus períodos de interrupção. 

                                                         
1  Trata-se de uma sugestão de plano de ensino-aprendizagem dos componentes curriculares, especialmente para o Semestre 

Letivo Suplementar, com algumas orientações para o seu preenchimento, considerando o disposto no Inciso II do Artigo 2º 

da Resolução CAE 01/202, os princípios da educação online e os recursos sugeridos pela SEAD e STI.  

2 Os “dados de identificação e atributos” devem estar registrados conforme especificado no Programa do Componente 

Curricular e disponível no site da Superintendência Acadêmica (SUPAC). O único campo a ser preenchido nesse tópico do 

formulário é o que diz respeito ao módulo de vagas ofertadas. 

3 Conforme Resolução CONSUNI 01/2020 e CAE 01/2020, é possível flexibilizar o disposto na Resolução CONSEPE 02/2009. 

 



 

 

OBJETIVO GERAL  

Dominar os conceitos de democracia e autoritarismo à luz da trajetória política brasileira. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Refletir sobre os processos de desdemocratização, autoritarismo e luta por direitos das mulheres e da população LGBTQIA. 

Compreender os atores políticos, seus interesses e dinâmicas de poder envolvidas. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Bloco 1: Aproximações aos conceitos de autoritarismo e democracia 
Bloco 2: Um olhar com perspectiva de gênero sobre a política brasileira 
Bloco 3: Autoritarismo, democracia e desdemocratização no século XXI 

METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Para atingir os objetivos propostos, o programa será desenvolvido a partir de aulas expositivas síncronas, em plataforma online, 
com momentos para interação entre a turma, assim como pela discussão de textos selecionados e demais materiais didáticos, 
tais como filmes, em atividades assíncronas, por meio também de plataforma online, utilizando a metodologia de temas geradores 
via fórum de discussão. A pesquisa autônoma será estimulada de modo a complementar o aprendizado. 

  

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

A avaliação do desempenho das/os alunas/os será baseada na sua participação nas atividades síncronas e assíncronas. O 
trabalho final deverá ser um ensaio que verse sobre um dos tópicos das aulas, utilizando bibliografia do curso e reflexões trazidas 
nas atividades. O texto deve conter de 5 a 10 páginas.  
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Docente(s) Responsável(is) à época da aprovação do Plano de ensino-aprendizagem: 

Nome: Maíra Kubik Taveira Mano                       Assinatura: ____________________________________ 

Nome: ___________________________________________     Assinatura: ____________________________________ 

 

Aprovado em reunião de Departamento (ou equivalente)4:__________________ em  ___/___/___          __________________________  

                                                                                                                                        Assinatura do Chefe  
 

  

                                                         
4 O plano de ensino-aprendizagem é um documento que tramita internamente na Unidade acadêmica (especificamente no 

departamento ou coordenação acadêmica), não sendo necessário encaminhá-lo à Prograd nem à Supac, após aprovação pela 

instância responsável. 



ANEXO 

CRONOGRAMA5 

 

Código e nome do componente: FCF51 – Autoritarismo e democracia 

Nome do/s docente/s: Cecília Sardenberg, Maíra Kubík e Teresa Sacchet 

Período: Semestre Letivo Suplementar 

 

Data ou 

período de 

realização 

Unidade 

Temática ou 

Conteúdo 

Técnicas ou 

estratégias6 de 

ensino previstas 

Atividade/ 

Recurso7 

CH 

Docente8 

 

CH 

Discente9 

 

Aula 01 
Síncrona - 
10/09/2020 (das 
18h30 às 20h) 
Assíncrona – 
realização até 
16/09/2020 

Apresentação turma, 
discussão do 

programa e reflexões 
sobre autoritarismo 

em tempos da 
COVID-19 

 Aula síncrona 

expositivo-

dialogada e 

atividades no 

Moodle 

Fórum e 

outros 

recursos 

didáticos 

4h 4h 

Aula 02 
Síncrona – 
17/09/2020 (das 
18h30 às 20h)  
Assíncrona – 
realização até 
23/09/2020 

Conceitos de 
autoritarismo e 

democracia 

Aula síncrona 

expositivo-

dialogada e 

atividades no 

Moodle 

Fórum e 

outros 

recursos 

didáticos 

4h 4h 

                                                         
5 Esta é uma sugestão de cronograma. A sua adoção é facultativa, sendo possível, a critério do(s) professor(es), adotar outra 

forma de expressar aspectos temporais e de uso de dispositivos tecnológicos. Para o SLS, recomenda-se pensar a organização 

do componente em unidades ou temáticas amplas, considerando períodos equivalentes à carga horária de uma ou mais 

semanas 

6 Possibilidades de técnicas e estratégias de ensino-aprendizagem: 

Síncronas: Aula dialogada (ao vivo) pelos professores em interatividade com os estudantes; Apresentação de artigos ou temas 

pelos estudantes com mediação dos professores); Aula invertida (chat a partir de texto ou vídeo com mediação dos 

professores); Chats com pequenos grupos. 

Assíncronas: Aula expositiva (preleções feitas pelos professores e gravadas como videoaulas); Aula invertida (fórum de 

discussão a partir de texto ou vídeo) com mediação dos professores; Discussão de tema (problematizado) com X postagem 

dos estudantes e mediação dos professores; Cocriação de textos colaborativos pelos estudantes com mediação dos 

professores; Desenvolvimento de atividades/tarefas pelos estudantes: resenha, confecção de vídeos, modelos, questionários, 

peças jurídicas, roteiros, guias de estudo, produções artísticas com mediação dos professores. 

7 As palavras Atividade e Recursos aqui acompanham a classificação do Moodle. As atividades podem ser: Fórum, chat, 

wiki, tarefas, jogos, escolha, glossários, base de dados, pesquisa, questionário etc. Os recursos podem ser: arquivo, URL, 

livro, pasta, rótulo etc. 

8 Indicar carga horária também de elaboração e realização. 

9 Indicar o tempo previsto para que o estudante realize a atividade/tarefa. 



Aula 03 
Síncrona - 
24/09/2020 (das 
18h30 às 20h)  
Assíncrona – 
realização até 
30/09/2020 

O golpe de 1964 e a 
ditadura militar 

Aula síncrona 

expositivo-

dialogada e 

atividades no 

Moodle 

Fórum e 

outros 

recursos 

didáticos 

4h 4h 

Aula 04 
Síncrona - 
01/10/2020 (das 
18h30 às 20h)  
Assíncrona – 
realização até 
07/10/2020 

Perspectiva de gênero 
no golpe de 1964 e na 
ditadura militar 

Aula síncrona 

expositivo-

dialogada e 

atividades no 

Moodle 

Fórum e 

outros 

recursos 

didáticos 

4h 4h 

Aula 05 
Síncrona - 
08/10/2020 (das 
18h30 às 20h)  
Assíncrona – 
realização até 
14/10/2020 

Redemocratização e 
os movimentos de 
mulheres e feministas 

Aula síncrona 

expositivo-

dialogada e 

atividades no 

Moodle 

Fórum e 

outros 

recursos 

didáticos 

4h 4h 

Aula 06 
Síncrona - 
15/10/2020 (das 
18h30 às 20h)  
Assíncrona – 
realização até 
21/10/2020 

Redemocratização: a 
Assembleia Nacional 
Constituinte 

Aula síncrona 

expositivo-

dialogada e 

atividades no 

Moodle 

Fórum e 

outros 

recursos 

didáticos 

4h 4h 

Aula 07 
Síncrona - 
22/10/2020 (das 
18h30 às 20h)  
Assíncrona – 
realização até 
28/10/2020 

Neoliberalismo, 
democracia e 
autoritarismo 

Aula síncrona 

expositivo-

dialogada e 

atividades no 

Moodle 

Fórum e 

outros 

recursos 

didáticos 

4h 4h 

Aula 08 
Síncrona - 
29/10/2020 (das 
18h30 às 20h)  
Assíncrona – 
realização até 
04/11/2020 

ONGnização, Estado 
mínimo e democracia 

Aula síncrona 

expositivo-

dialogada e 

atividades no 

Moodle 

Fórum e 

outros 

recursos 

didáticos 

4h 4h 

Aula 09 
Síncrona - 
05/11/2020 (das 
18h30 às 20h)  
Assíncrona – 
realização até 
11/11/2020 

Feminismo de Estado: 
participativo ou 
autoritário 

Aula síncrona 

expositivo-

dialogada e 

atividades no 

Moodle 

Fórum e 

outros 

recursos 

didáticos 

4h 4h 

Aula 10 Avanços e limitações Aula síncrona Fórum e 4h 4h 



Síncrona - 
12/11/2020 (das 
18h30 às 20h)  
Assíncrona – 
realização até 
18/11/2020 

na era Lula expositivo-

dialogada e 

atividades no 

Moodle 

outros 

recursos 

didáticos 

Aula 11 
Síncrona - 
19/11/2020 (das 
18h30 às 20h)  
Assíncrona – 
realização até 
25/11/2020 

Avanços e limitações 
na era Lula 

Aula síncrona 

expositivo-

dialogada e 

atividades no 

Moodle 

Fórum e 

outros 

recursos 

didáticos 

4h 4h 

Aula 12 
Síncrona - 
26/11/2020 (das 
18h30 às 20h)  
Assíncrona – 
realização até 
02/12/2020 

Presidenta, misoginia 
e os movimentos de 
2013 

Aula síncrona 

expositivo-

dialogada e 

atividades no 

Moodle 

Fórum e 

outros 

recursos 

didáticos 

4h 4h 

Aula 13 
Síncrona - 
03/12/2020 (das 
18h30 às 20h)  
Assíncrona – 
realização até 
09/12/2020 

Ideologia de gênero e 
Escola sem Partido 

Aula síncrona 

expositivo-

dialogada e 

atividades no 

Moodle 

Fórum e 

outros 

recursos 

didáticos 

4h 4h 

Aula 14 
Síncrona - 
10/12/2020 (das 
18h30 às 20h)  
Assíncrona – 
realização até 
16/12/2020 

Bolsonarismo e 
retrocessos contra 
gênero 

Aula síncrona 

expositivo-

dialogada e 

atividades no 

Moodle 

Fórum e 

outros 

recursos 

didáticos 

4h 4h 

Aula 15 
Síncrona - 
17/12/2020 (das 
18h30 às 20h)  
Assíncrona – 
realização até 
22/12/2020 

Bolsonarismo e 
retrocessos contra 
gênero 

Aula síncrona 

expositivo-

dialogada e 

atividades no 

Moodle 

Fórum e 

outros 

recursos 

didáticos 

4h 4h 

Trabalhos 
finais e entrega 
das notas 

Finalização do 
semestre letivo 
suplementar 

Envio por email 

com comentários 

 8h 8h 

 


