
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS- PPEUR  

Oferta 2013.1 (Matrículas de 02/01/2013 a 03/02/2013) 

Disciplina Professor CH Ementa Horário 

EUR0101-PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO 
E METODOLOGIA DE PESQUISA 

Sandra 
Gomes 

60 O objetivo desta disciplina é instrumentalizar os alunos da pós-graduação no planejamento de suas 

pesquisas de mestrado a partir de uma discussão teórica sobre a produção do conhecimento 

científico nas ciências sociais, os requisitos de um projeto de pesquisa, planejamento do trabalho e 

uma visão panorâmica dos dois principais grupos de métodos de análise (quantitativo e qualitativo).  

4M2345 

EUR0201 - DEMOCRACIA, PODER LOCAL E 
PARTICIPAÇÃO. 

Alan Daniel 45 Teorias de 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 

EUR0303 - ESPAÇOS E CIDADES CRIATIVAS Fernando 
Cruz 

45 Distinção do binômio inovação/criatividade. A origem e a constituição de indústrias criativas e 

culturais na esfera internacional e suas repercussões econômicas. As questões da gentrificação, 

segurança e privatização nos espaços públicos tendo em atenção a qualidade e a estrutura dos 

mesmos. Análise crítica de alguns espaços criativos nacionais e internacionais. Debate em torno da 

questão das cidades criativas. Análise crítica e marcos do Programa Nacional da Economia 

Criativa. 

5M345 

EUR0304 - ESTADO E DESENVOLVIMENTO: 
EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS 

Robério 
Paulino 

45 A formação dos Estados nacionais no início da idade Moderna e seu papel na formação da 

economia-mundo europeia. Estado, liberalismo e protecionismo mercantilista. O papel dos Estados 

nas industrializações clássicas e retardatárias. O Estado de Bem-Estar Social. O Estado 

desenvolvimentista na América Latina: uma avaliação crítica. O Estado nos casos de 

industrializações de sucesso na Ásia: Japão, Coréia do Sul. O retorno do liberalismo radical a partir 

dos anos 1980 e o ataque ao Estado.  Como a crise de 2008 trás de volta a discussão sobre o papel 

do Estado. China: liberalismo ou dirigismo estatal? A necessidade de novo um projeto nacional de 

desenvolvimento. 

3T234 

EUR0304 - A SOCIOLOGIA CLÁSSICA NA 
ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS  

Patrick Le 
Guirriec 

45 O objetivo da disciplina é discutir algumas ferramentas teóricas da sociologia na análise das 

políticas públicas. A dimensão social, cultural das mesmas é indiscutível e consequentemente, a sua 

compreensão necessita o domínio das principais teorias sobre a construção das relações sociais, 

sobre a elaboração das representações, a organização do poder político, as hierarquias sociais etc. 

Não se trata de apresentar as bases gerais da sociologia clássica, mas sim de escolher entre os 

sociólogos, tanto os clássicos quanto os seus herdeiros os conceitos mais pertinentes para entender 

as significações, o funcionamento e os motivos, nem sempre explícitos, das políticas públicas. 

2M345 

EUR0209 - MULTIFUNCIONALIDADE E 
NOVAS RURALIDADES 

Fernando 
Bastos 

45 O espaço rural frente a uma sociedade em movimento. Ocupações agrícolas e não-agricolas. 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. 

3M345 

EUR0206 – HABITAÇÃO EM PERSPECTIVA 
INTERNACIONAL COMPARADA 

Márcio 
Valença 

45 Questões de Moradia. A casa própria e de aluguel. A habitação-mercadoria. Origem do problema 

habitacional no Brasil. Habitação proletária. As vilas operárias. Cortiços, favelas e vilas. As 

periferias. Habitação e capital imobiliário. Os IAPs. A Fundação da Casa Popular. O Banco 

Nacional da Habitação. O BNH e a década perdida. Do BNH ao governo FHC. O governo Lula e o 

Ministério das Cidades. O problema e o déficit habitacional brasileiro. Os planos nacionais de 

habitação. Os programas habitacionais. Políticas habitacionais no mundo.  

4T234 


