
Plano De Ensino 
 

 

Disciplina: REALIDADE 
BRASILEIRA 

Hora/Aula: 40h                     Frequência: 6ª feira 

Ano/Semestre: 2014.1 Professor Responsável: Francisco Tarcisio 
Lisboa  

 
 
                
 
EMENTA:  
 
Análise da sociedade brasileira em seus componentes econômicos, políticos, 
culturais, científicos e tecnológicos, investigando as raízes da atual situação e as 
saídas possíveis para os problemas nacionais. Análise de formas de participação 
política e da construção da cidadania nos dias atuais.   
 
OBJETIVOS GERAIS:  
 
Despertar nos acadêmicos a reflexão objetiva e científica da realidade brasileira, 
para uma participação qualitativa na consolidação da cidadania e da democracia. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Entender a formação da sociedade brasileira em seus componentes étnicos, 

culturais e sociais; 

 Caracterizar a sociedade brasileira nos aspectos econômicos, políticos, 

científicos e tecnológicos; 

 Inserir os acadêmicos no estudo dos problemas atuais da sociedade 

brasileira; 

 Compreender as transformações causadas pela nova ordem econômica 
global. 

 
 
PROGRAMA DA DISCIPLINA: 
 

1. A formação do Brasil: componentes étnicos – indígena, europeu e africano. 

2. Componentes da cultura brasileira. 

3. Dinâmica da economia brasileira: impulso à industrialização, capital 

transnacional, economia globalizada. 

4. O processo político brasileiro: populismo, ditadura, democracia, partidos 

políticos, a nova ordem internacional do poder. 

5. Problemas brasileiros: a questão agrária; urbanização e favelização; a 

exclusão social; saúde; violência. 

6. Políticas de educação, ciência e tecnologia. 
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METODOLOGIA:  
 

Para atingir os objetivos propostos, os conteúdos da disciplina serão 
trabalhados através de aulas expositivas dialogadas, debates de textos e artigos 
temáticos, trabalhos de grupos e exibição de filmes. 
 
 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 
  

1.  Da Forma de Avaliação: 
 

 Instrumentos: avaliações escritas, trabalhos em grupo; relatórios de filmes 
assistidos em sala; estudos dirigidos 
 

 Critérios: Atitudes: participação, cooperação, socialização; 
desenvolvimento, desempenho e freqüência. Habilidades: Comunicação e 
expressão, pensamento crítico, observação, planejamento, 
fundamentação, comparação e logicidade. 

 
Das Notas e dos Critérios de Aprovação: 

 
A nota final (NF) será obtida considerando o desempenho do aluno, em 01 

(uma) avaliação escrita (A1) somada, à nota de desempenho alcançado em 
trabalhos complementares, seminários (A2), e nota de participação em aulas e 
desenvolvimento de raciocínio critico na disciplina Realidade Brasileira (A3) 
observada a seguinte ponderação:    

 
NF = (A1 +A2+A3) 
                3 
 
Será considerado aprovado o aluno que obtiver nota final igual ou superior a 

7,0 (sete).  
O sistema de notas (ou conceitos) e os critérios de aprovação serão os 

previstos na legislação federal de ensino e nas normas específicas da FAAR. 
 

3. Da Freqüência: 
 
 Tendo em vista o que dispõe a legislação educacional específica, só obterá 
crédito e nota na disciplina o aluno que comparecer no mínimo a 75% das aulas 
ministradas (40 encontros). O não cumprimento dessa exigência implica na 
reprovação do aluno com nota “0” (zero) ou conceito equivalente, 
independentemente do resultado das avaliações (provas e trabalhos) que 
eventualmente venha a realizar.  
 

 
4. Das Provas: 
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1ª Avaliação Bimestral: 23/09 (2ª feira) – a matéria objeto da prova será a 
de todas as aulas ministradas até a aula anterior da 1ª prova 

 

 Segunda Chamada da 1ª Prova: 30/09 (2ª feira)  
Será concedida segunda chamada para os discentes que faltarem 1ª 

Prova, nos casos amparados por lei ou por motivo de força maior, devidamente 
comprovado e homologado pela Coordenação do Curso. 

 
2ª Avaliação Bimestral: 02/12 (2ª feira) - a matéria objeto da prova será a 

de todas as aulas ministradas até a aula anterior.  
 

 Segunda Chamada da 2ª Prova: 09/12 (2ª feira)  
Será concedida segunda chamada para os discentes que faltarem 2ª 

Prova, nos casos amparados por lei ou por motivo de força maior, devidamente 
comprovado e homologado pela Coordenação do Curso. 

 
Exame Final: 16/12 (2ª feira) – a matéria objeto do Exame será todo 

conteúdo ministrado durante o segundo semestre. 
 

5. Observações: 
 
                     5.1. As provas da matéria terão a duração de dois tempos de aula (120 
minutos) e poderão ser objetiva ou subjetiva ou, ainda, combinação de ambas. A 
prova será avaliada com nota de zero a dez pontos. 

                     5.2. Qualquer imprevisto ou alteração em relação às datas das provas 
será comunicado, diretamente e antecipadamente, pelo professor aos acadêmicos. 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

AQUINO, Rubim Santos Leão de. Sociedade Brasileira: uma História Através de 

Movimentos Sociais. São Paulo: Record, 2000. 

IANNI, O. A Sociedade Global. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2002. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

BRUM, A.J. O Desenvolvimento Econômico Brasileiro. Petrópolis: Vozes. 2005. 

MACHADO JUNIOR, César Pereira da Silva. Direito a Educação na Realidade 

Brasileira. São Paulo: LTR, 2003. 

MARQUES, M. B. Saúde Pública, Ética e Mercado no Entreato de Dois Séculos. 

São Paulo: Brasiliense, 2005. 



Plano De Ensino 
 

REIS, Fábio Wanderley. Mercado e Utopia: Teoria Política e Sociedade Brasileira. 

São Paulo: EDUSP, 2000. 

SILVA, Ezequiel Theodoro da. Leitura e Realidade Brasileira. São Paulo: Mercado 

Aberto, 1997. 

SORJ, Bernardo. A Nova Sociedade Brasileira. São Paulo: Jorge Zahar, 2000. 

  

 
 
 
 
 
 


