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DISCIPLINA EMENTA DOCENTE CH HORÁRIOS 

EUR0203 - CIDADES, ESTRATÉGIA E 
PROJETOS 

Práticas atuais de planejamento estratégico e 
aspectos a elas interrelacionados. A cidade do 
projeto e/ou projeto de cidade. Cidade ideal, 
cidade real, cidade intencional. Práticas urbanas 
contemporâneas e metamorfoses da cidade. 
Planejamento urbano, ambiente urbano, 
sociabilidade urbana e identidade. Cidade 
contemporânea, conflitos, diferentes agentes 
sociais, apropriação e acesso à cidade. 

SORAIA MARIA DO SOCORRO CARLOS VIDAL 45 
 

4T234 

EUR0206 - HABITAÇÃO EM 
PERSPECTIVA INTERNACIONAL 

COMPARADA 

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. 

 
MÁRCIO MORAES VALENÇA 

45 3M456 



EUR0207 - POLÍTICAS PÚBLICAS E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

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. 

FERNANDO BASTOS COSTA 45 5M345 

EUR0101 - PRODUÇÃO DO 
CONHECIMENTO E METODOLOGIA DA 

PESQUISA 

Produção do conhecimento científico: 
Epistemologia e metodologia das Ciências 
Humanas, modelos de análise e explicação; limites 
de validade dos procedimentos de investigação e 
dos instrumentos de saber científico. Abordagens 
e técnicas de análise quantitativa. Abordagens e 
técnicas qualitativas de análise e pesquisa. O 
desenho do projeto de pesquisa: definido o 
escopo e os objetivos da pesquisa; problema, 
questões e hipóteses de pesquisa; definição de 
procedimentos de teste e análise de resultados. 

WINIFRED KNOX 45 4M3456 

EUR0202 - GLOBALIZAÇÃO, 
TRABALHO E SOCIEDADE EM 

TRANSFORMAÇÃO 

A crise do capitalismo e da sociedade “fordista”. A 
acumulação flexível e a reestruturação produtiva. 
Financeirização do capital, globalização e a 
questão da competitividade. Desestruturação do 
mercado de trabalho, crise do sindicalismo e 
exclusão social. A nova divisão internacional do 
trabalho e padrões de inserção do local no 
contexto global. As políticas para a geração de 
empregos e renda. 

ROBÉRIO PAULINO RODRIGUES 45 2T345 

Tópicos Especiais - Explicações para a 
emergência de Políticas Sociais e 

Fatores que explicam a adoção de políticas sociais 
e a emergência de estados de bem-estar social. 

SANDRA CRISTINA GOMES 45 A definir  



explicações para a Crise 
Período do curso 

03/maio/2016 a 21/junho/2016 
 

Diferentes explicações. Fatores que explicam a 
crise dos estados de bem-estar social. Análises 
comparativas. Países desenvolvidos e em 
desenvolvimento, América Latina e Brasil. 

Tópicos Especiais - Os conceitos da 
sociologia na análise das 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. 

PATRICK LE GUIRRIEC 45 3T1234 

 


