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DISCIPLINA  EMENTA  DOCENTE  CH  HORÁRIOS  

  
EUR0102 - ABORDAGENS SOBRE CIDADES 

E DINÂMICA URBANA (OBG L1)  

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.  

  
Alexsandro 

Ferreira  

  
45  

  
5M234  

  
EUR0103 - CONCEPÇÕES DE ESTADO E 

POLÍTICAS PÚBLICAS (OBG L2)  

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, 

bemestar 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.  

  
Lindijane  
Almeida  

  
45  

  
4M234  

  
EUR0204- INSTITUIÇÕES POLÍTICAS E 

POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL   

As instituições políticas como objeto de estudo: ocaso brasileiro. Estado, 

intermediação de interesses e políticas públicas no Brasil.Sistema eleitoral, 

sistema partidário. Eleições e geografia do voto. Sistema de governo e 

relações Executivo-Legislativo. Burocracia e administração pública. Ciclo 

eleitoral, instituições e políticas públicas. As instituições subnacionais. 

Federalismo e relações intergovernamentais. Instituições, processo 

governamental e políticas públicas nas esferas estadual e local.   

Sandra Gomes  45  3T234  



  
EUR0208 - SOCIOECNOMIA DO MEIO 

AMBIENTE E POLÍTICA AMBIENTAL   

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.  

  
Fabio  

Figueiredo  

  
45  

4T345   

EUR0211-TÉCNICAS DE ANÁLISE E 

INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA  
A natureza da pesquisa qualitativa: conceitos básicos sobre métodos 
qualitativos. Abordagens qualitativas: estudos de caso como método.  
Tipos de estudo de caso: simples e múltiplo. Método comparativo nas 

ciências sociais. Tipos de estudo comparativo. Técnicas de investigação 

qualitativa: entrevista, observação participante, análise de conteúdo, história 

oral.  

Zoraide Pessoa  45  3M345 

EUR0205 -  DESIGUALDADES SOCIAIS,  
EXCLUSÃO SOCIAL E SEGREGAÇÃO 

SÓCIOESPACIAL 

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.  

Maria Do  
Livramento  

M.Clementino  

  
45  

  
3T345  

EUR0307 -Tópicos Especiais - POLÍTICAS 

CULTURAIS E PLANEJAMENTO CULTURAL  
Políticas Culturais. Políticas de fomento da Economia Criativa. Ambiente 

Criativo. Cidades Criativas, Cidades Culturais, Cidades das Artes e 

Planejamento cultural.  

Fernando Cruz  45  5T234  

EUR0308 -Tópicos Especiais - 

TERRITÓRIOS E  
GRUPOS SOCIAIS NO ESPAÇO URBANO  

  

O objetivo da sociologia e da antropologia urbana, a diversidade de 

abordagem, metodologias e processos de análise dos fatos urbanos. As 

principais contribuições da sociologia urbana na análise dos fenômenos sócio 

espaciais "na" e "da" cidade. As cidades européias, historia, construção dos 

territórios, repartição das populações, mobilidade cotidiana e peri 

urbanização. Escola de Chicago  

Patrick Le 

Guirriec  
45  2M234  

   


