
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS- PPEUR  
Oferta 2011.2 ( Matrículas de 25/07 a 05/08/2011) 

Disciplina Professor CH Ementa Horário 

EUR0102 - ABORDAGENS SOBRE 
CIDADES E DINÂMICA URBANA 

Alexsandro 45 Principais abordagens teóricas sobre a cidade no século XX. Visionários, empiristas e formalistas. A 
sociologia urbana e a economia regional. O marxismo e a cidade. As metrópoles no pós-Guerra (1950 – 
1980). As metrópoles na era da economia global (1980-2010). Planejamento e Políticas Territoriais 
recentes. Urbanismo espetáculo. Cultura, globalização e meio ambiente. Urbanização e rede urbana no 
Brasil. Planejamento e Políticas territoriais no Brasil. Pobreza, serviços urbanos e renda da terra no Brasil. 

5M345 

EUR0103 - CONCEPÇÕES DE ESTADO 
E POLÍTICAS PÚBLICAS  

Lindijane 45 O estudo de políticas públicas como um campo interdisciplinar. Tipologias e conceitos para a análise de 
políticas públicas. Perspectivas sobre Estado e formação de políticas. O Estado contemporâneo e as suas 
transformações: novos paradigmas de políticas públicas. As relações entre o Estado e Sociedade Civil. 
Governança, cidadania e participação. Políticas públicas, bem-estar e desenvolvimento. O processo de 
elaboração das políticas públicas: a aparição dos problemas públicos e sua entrada na agenda pública. 
Formulação das alternativas. A tomada de decisão. A implementação e a avaliação das políticas públicas. 

3M345 

EUR0205 - DESIGUALDADES SOCIAIS, 
EXCLUSÃO SOCIAL E SEGREGAÇÃO 
SÓCIO-ESPACIAL  

Livramento 45 O papel dos fenômenos da exclusão social e da segregação sócio-espacial na reprodução das desigualdades 
e da pobreza nas cidades e metrópoles brasileiras. Dimensão sócio-espacial da exclusão-integração. Modos 
de inclusão e integração. Processos de organização social do espaço no Brasil. Diferenciação social, 
segmentação social e segregação social. Padrões de segregação. Os desafios das desigualdades sócio-
espaciais: segregação (residencial) e exclusão. Territórios da pobreza. 

3T345 

EUR0201 - DEMOCRACIA, PODER 
LOCAL E PARTICIPAÇÃO 

Joana 45 Teorias da Democracia: pluralismo, democracia deliberativa, democracia participativa, democracia 
associativa. Gestão, governança e governabilidade local: Federalismo, descentralização, políticas sociais, 
gestões inovadoras. Participação no Brasil: arranjos institucionais e atores sociais. Fóruns deliberativos: 
conselhos gestores de políticas públicas, orçamentos participativos e planos diretores. 

4M345 

EUR0303 - TÓPICOS ESPECIAIS III  - 
ESPORTE, SOCIEDADE E POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

Fábio 45 Noções acerca da concepção de esporte na Grécia antiga, idade media e moderna. O esporte como 
visibilidade à bipolarização política no século XX. Do esporte-competição ao esporte-espetáculo. A 
economia política do esporte. Políticas públicas desportivas. Megaeventos esportivos, influências e 
desdobramentos na sociedade. A política desportiva no Brasil 

6T345 

EUR0303 - TÓPICOS ESPECIAIS III -  
CONFIGURAÇÃO URBANA E 
PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA 

Angela/Alex 45 Produção do espaço urbano: abordagens e conceitos; Mercado fundiário e imobiliário; Capital e 
propriedade fundiária; Agentes e mecanismos da produção do espaço construído; Processo de 
homogeneização do espaço e diferenciação dos territórios; Globalização e cidade contemporânea; 
Transformações recentes do parque imobiliário. 
Observação: disciplina ofertada em conjunto com outra da arquitetura, o horário será na quinta à 
tarde. Quem for cursar deixar o horário da quinta disponível para não haver incompatibilidade de 
horário no sistema. 

5T56/5N3 
(deixar a 
quinta à tarde 
disponível) 

 

EUR0301 - TÓPICOS ESPECIAIS I  – 
INTRODUÇÃO AOS MÉTODOS 
QUANTITATIVOS 

Flávio 30 Enfoque do uso de um software estatístico, o SPSS. Ferramentas computacionais: O Curso será 
dado com a utilização do software SPSS. Pré-requisitos conhecimentos de estatística e de Excel. 
 
 

24T23 


