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Matrículas de alunos regulares de 03 a 27/01/2014 

 

Docente Disciplina Ementa Horário Local 
prof. Alan Daniel 

Freire De 
Lacerda 

EUR0201 - DEMOCRACIA, 
PODER LOCAL E 
PARTICIPAÇÃO 

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 Setor II, Bloco 
G, sala 03 

profa. Maria Do 
Livramento 

Miranda 
Clementino 

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

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. 

3T234 Setor II, Bloco 
G, sala 03 

prof. Fernando 
Bastos Costa 

 EUR0209 - 
MULTIFUNCIONALIDADE E 
NOVAS RURALIDADES 

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 Setor II, Bloco 
G, sala 02 

profa. Soraia 
Maria do 

Socorro Carlos 
Vidal; 

EUR0101 - PRODUÇÃO DO 
CONHECIMENTO E 
METODOLOGIA DA 
PESQUISA 

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) 

2M3456 Setor II, Bloco 
G, sala 02 

prof.Patrick Le 
Guirriec 

EUR0309 - TÓPICOS 
ESPECIAIS IV-A- 
SOCIOLOGIA NA ANÁLISE DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

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 politico, as hierarquias sociais etc. Não se trata somente de apresentar as bases gerais 
da sociologia clássica, mas também 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, que nortearam a implementação, ou não, das políticas públicas 

4M345 Setor II, Bloco 
G, sala 02 

prof. Robério 
Paulino 
Rodrigues. 

 

EUR0310 - TÓPICOS 
ESPECIAIS IV-B- 

TECNOLOGIAS DE 
CONVIVÊNCIA E 
SEGURANÇA HÍDRICA PARA 
O SEMIÁRIDO 
NORDESTINO. EXEMPLOS 
NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS 

 

 
A magnitude e a gravidade do problema ambiental global. A ameaça de desertificação no semiárido 
nordestino e suas causas. As políticas hídricas e de combate à seca tradicionais e seu equívoco: a necessária 
transição paradigmática. Agricultura e atividades econômicas não-sustentáveis. Experiências e tecnologias de 
convivência, sustentação hídrica e produção no deserto e semiárido: Austrália, Israel e outros países. 
Experiências a alternativas de convivência e produção sustentável no semiárido nordestino. 

5M345 Setor II, Bloco 
G, sala 02 

Profa. Joana 
Tereza Vaz de 

EUR0207 – POLÍTICAS 
PÚBLICAS E 

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 

5T234 Setor II, Bloco 
G, sala 02 



*Oferta em 14 de janeiro de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moura DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL. 

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. 

Prof. Flávio 
Henrique 
M.A.Freire 
 

EUR0210 - ANÁLISE DE 
DADOS QUANTITATIVOS 
EM CIÊNCIAS HUMANAS 

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. 

4M234 
 
 

Setor II, Bloco 
G, sala 02 

Prof. Dulce 
Bentes 
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