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Disciplina Professor CH Ementa Horário 

EUR0102 - ABORDAGENS SOBRE CIDADES E 
DINÂMICA URBANA 

ALEXSANDRO 
FERREIRA 
CARDOSO DA SILVA 

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 

ANTONIO SERGIO 
ARAUJO 
FERNANDES 

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. 

2M123 

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

MARIA DO 
LIVRAMENTO 
MIRANDA 
CLEMENTINO 

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. 

2T345 

EUR0207 - POLÍTICAS PÚBLICAS E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

JOANA TEREZA VAZ 
DE MOURA 

45 As instituições e as relações Estado/Sociedade na concepção, formulação e implementação de 
políticas públicas. O desenvolvimento regional no âmbito dos processos de agendamento até a 
implementação das políticas públicas, com ênfase para o Nordeste. Políticas públicas e principais 
mediadores no espaço local. Políticas de transferência de renda, de promoção socioeconômica e 
ambiental, para o urbano e para o meio rural. Arranjos institucionais e ambiente institucional na 
avaliação de políticas públicas para o rural. 
 

4M123 

EUR0301 - TÓPICOS ESPECIAIS I 
( ESPORTE, SOCIEDADE E 
POLÍTICAS PÚBLICAS) 

FABIO FONSECA 
FIGUEIREDO 

30 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 na atualidade. A economia política do esporte. Políticas públicas desportivas. 
Megaeventos: influências, desdobramentos, impactos e legados. A política desportiva no Brasil e 
Rio Grande do Norte. 

3T45 

EUR0304 - TÓPICOS ESPECIAIS IV 
(Globalização e transformação dos grupos 

e dos territórios de pertencimento) 

PATRICK LE 
GUIRRIEC 

45 Apresentar as transformações sociais e políticas ligadas á mundialização mostrando que 
os fenómenos de homogeneização cultural, de mobilidade, de enfraquecimento das 
fronteiras são compensados por uma multiplicação dos grupos de pertencimento e uma 
ancoragem dentro de territorios onde se procura a proximidade exclusiva dos 
semelhantes. 
 

3M123 
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EUR0303 - TÓPICOS ESPECIAIS III 

(Política de Habitação de Interesse 

Social no Brasil) 

MARIA DULCE 
PICANCO 
BENTES 
SOBRINHA 

45 Trajetória da Política de Habitação Social no Brasil (PHIS), enfocando a Política do Banco 
Nacional de Habitação (BNH / décadas de 1960 a 1980). Redefinições da Política nos 
marcos do matriz da Reforma Urbana no Brasil, a partir de década de 1990. Marco 
regulatório da Política Habitacional e sua relação com as Políticas Urbana e Ambiental na 
fase contemporânea. Gestão colaborativa da produção habitacional. 

4M345 

EUR0210 ANÁLISE DE DADOS 
QUANTITATIVOS EM CIÊNCIAS HUMANAS 

(setembro e outubro) 

FLAVIO 
HENRIQUE 
MIRANDA DE 
ARAUJO FREIRE 

45 A lógica da inferência quantitativa; explicação, generalização e análise causal nas 
ciências sociais; pesquisa quantitativa e explicação. Etapas do método estatístico para 
levantamento de dados quantitativos primários. Utilização e manipulação de banco de 
dados em estatística. Tipos de variáveis. Representação tabular. Representação gráfica. 
Estatística descritiva. Noções da inferência estatística e amostragem. Tabelas de 
contingência. Análise de correlação. Análise de regressão. 

36T23 

 


