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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Licenciatura 

 
Unidade curricular 
 
Ciência Política (turma B) 
 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
 
Luís Pereira Coutinho 
 
 
Outros docentes na unidade curricular 
 
Mafalda Carmona, Miguel Arnaud, Pedro Madeira de Brito, Tiago Barboza 
 
 
Conteúdos programáticos 
INTRODUÇÃO: OS DOIS CAPÍTULOS DA CIÊNCIA POLÍTICA  

1. TEORIA DOS REGIMES POLÍTICOS  

1.1. Aproximação à noção de regime político;  

1.2. As classificações canónicas dos regimes políticos  

1.3. As classificações contemporâneas  

2. TEORIA DO ESTADO  

2.1. A Ciência Política moderna como Teoria do Estado; 

2.2. A teoria do Estado de Hobbes; 

2.3. A teoria revolucionária do Estado; 

2.4. Problemas contemporâneos. 

 
Metodologias de ensino (em especial, as metodologias de ensino à distância utilizadas na unidade curricular) 
Ensino teórico: envio de exposições aos alunos por correio eletrónico com os tópicos da matéria, disponibilização de 
esquemas e quadros de organização e interpretação, de indicações bibliográficas precisas e de textos de apoio. 
 
Ensino prático:  
- Resposta a dúvidas suscitadas pelo ensino teórico (por correio eletrónico ou em plataforma online); 
- Análise de textos, sobre os quais os alunos formulam comentários breves escritos ou orais (idem); 
- Resposta escrita ou oral a questões (idem); 
- Um trabalho escrito (limite de 3500 palavras), a submeter até dia 15 de maio (prazo prorrogável se for estendido o 
período letivo)  
 
Elementos de avaliação e respetiva ponderação 
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- Avaliação com base em dois comentários escritos (e/ou resposta a questões)(50%) e um trabalho escrito (50%). 
 
 
Bibliografia principal 
Luís Pereira Coutinho, Teoria dos Regimes Políticos, AAFDL; 

Luís Pereira Coutinho, O Estado como Representação, AAFDL. 

 


