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DISCIPLINA 
 

Professor(a) Ementa Horário 

 
 
Abordagens de Cidades 

e Dinâmica Urbana 
(45hs. 3 cr obrigatória 

Linha 1) 
 

 
 
 

Alexsandro 
Ferreira 

Cardoso da 
Silva 

Principais abordagens teóricas sobre a cidade. A Escola de Chicago, a teoria dos lugares centrais, as 
abordagens marxistas. A tentativa de construção de uma “teoria urbana geral”. O Direito à Cidade. 
Cidade e cidadania. Cidade e mercado. A agenda urbana contemporânea. A produção do espaço. O 
espaço construído. Os agentes produtores do espaço. A propriedade privada e a renda da terra. 
Dinâmica imobiliária e mercado. Os agentes do mercado imobiliário. Os promotores imobiliários. O 
Estado e a promoção da cidade. O marketing urbano. As políticas públicas urbanas. A legislação 
urbanística. A função social da cidade. A infra-estrutura e os serviços urbanos. A segregação espacial na 
cidade desigual. Violência urbana e arquitetura defensiva. Os grandes projetos urbanos. O urbanismo 
espetáculo. Cidade contemporânea, cultura e globalização. 

 
 
 
 

3M345 

 
 

Concepções de Estado 
e políticas públicas 
(45h/a – 3 créditos) 
(obrigatória Linha 2) 

 
 

Lindijane de 
Souza Bento 

Almeida 

O estudo de políticas públicas como um campo interdisciplinar. Tipologias e conceitos para a análise de 
políticas públicas. Perspectivas teóricas sobre Estado e formação de políticas. O Estado contemporâneo 
e as suas transformações: novos paradigmas de política pública. As relações entre o Estado e sociedade 
civil. Governança, cidadania e participação. Políticas públicas, bem-estar social 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. 

 
 

4M345 

Socioeconomia do meio 
ambiente e política 

ambiental (45h/a – 3 

créditos) Eletiva 

 
 

Fabio Fonseca 
Figueiredo 

Princípios de socioeconomia do desenvolvimento e seus impactos sobre o meio ambiente. 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. 

 
 

4T345 

Tópicos Especiais 
“Indicadores 

Socioambientais e 
Urbanos” (45h. 3cr) 

Zoraide de 
Souza Pessoa 

Uso e Tipos de Indicadores Socioambientais e Urbanos; Uso de Indicadores em pesquisa; Elaboração e 
Análise de indicadores; Etapas de Construção de Indicadores; Validade de Indicadores; Modelo de 
Análise de Indicadores; Fontes oficiais de indicadores; Indicadores e Ferramentas informacionais e 
eletrônicas. 

 
5M345 
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Tópico Especial – 

“Socio-antropologia 
urbana” (45h.3cr) 

Eletiva 
 

Patrick Le 
Guirriec 

Apresentar as principais teorias sobre as relações de sociabilidade nas cidades a partir das interações 
entre os diferentes grupos que ocupam o espaço urbano. Os conceitos de competição, segregação e « 
mixité » serão particularmente discutidos. Em uma perspectiva comparativa, o objetivo central da 
disciplina consiste na confrontação entre as cidades européias e as cidades brasileiras tanto do ponto 
de vista dos conceitos usados como das relações entre as populações. Essas situações permitirão 
apresentar as metodologias de pesquisa empregadas nos dois países. 

 
3T234 

Tópico Especial -  
“Economia Criativa, 
Cidades Criativas e 
Políticas Públicas.” 

(45h.3cr) Eletiva 

 
 

Fernando 
Manuel Rocha 

da Cruz 

 
Economia criativa: origem, setores criativos e marcos legais. Indústrias criativas e culturais. Inovação e 
criatividade. Cidades Criativas Ambiente Criativo. Brasil Criativo. Políticas Públicas.  

 

 
 

2T234 

 

 


