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Disciplina Professor CH Ementa Horário 

EUR0203 - CIDADES, 
ESTRATÉGIA E PROJETOS 

SORAIA 
VIDAL 

45 Práticas atuais de planejamento estratégico e aspectos a elas interrelacionados. A 
cidade do projeto e/ou projeto de cidade. Cidade ideal, cidade real, cidade intencional. 
Práticas urbanas contemporâneas e metamorfoses da cidade. Planejamento urbano, 
ambiente urbano, sociabilidade urbana e identidade. Cidade contemporânea, 
conflitos, diferentes agentes sociais, apropriação e acesso à cidade. 

4M345 

EUR0201 - DEMOCRACIA, 
PODER LOCAL E PARTICIPAÇÃO 

ALAN 
FREIRE  

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. 

2T234 

EUR0209 - 
MULTIFUNCIONALIDADE E 
NOVAS RURALIDADES 

FERNANDO 
BASTOS  

45 O espaço rural frente a uma sociedade em movimento. Ocupações agrícolas e 
nãoagrícolas. A pluriatividade com estratégia de reprodução das famílias rurais. Novas 
percepções do rural na relação campo-cidade. Novos atores sociais e suas implicações 
no desenvolvimento rural. A agroecologia como resposta aos problemas 
socioambientais  decorrentes da modernização. 

5M345 

EUR0101 - PRODUÇÃO DO 
CONHECIMENTO E 
METODOLOGIA DA PESQUISA 

SANDRA 
GOMES 

60  Produção do conhecimento científico. Epistemologia e metodologia das ciências 
humanas. Modelos de análise e explicação. Limites de validade dos procedimentos de 
investigação e dos instrumentos de saber científico. Abordagens e técnicas de análise 
quantitativa. Abordagens e técnicas qualitativas de análise de pesquisa. O desenho do 
projeto de pesquisa:  efinindo o escopo e os objetivos da pesquisa; problema, 
questões e hipóteses de pesquisa; definição de procedimentos de teste e análise de 
resultados. 

3M3456 

EUR0208 - SOCIOECONOMIA 
DO MEIO AMBIENTE E 
POLÍTICA AMBIENTAL 

FABIO 
FONSECA  

45 Princípios de socioeconomia do desenvolvimento e seus impactos sobre o 
meioambiente. Agendas de desenvolvimento e o tratamento da questão ambiental no 
Brasil. Marcos regulatórios para o meio ambiente no Brasil. A questão socioambiental 
vista como objeto de investigação interdisciplinar e como problema social. 
Desequilíbrios ecossistêmicos urbanos e rurais. Recenseamento e análise crítica de 
casos relacionados de aplicação do enfoque de ecodesenvolvimento no Brasil e no 
Nordeste, enfatizando-se o 
período pós- ECO92. 

5T345 


