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ANEXO II 
 

DISCIPLINAS DOS CURSOS DE DOUTORADO E MESTRADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS –1º SEMESTRE DE 2023 

DIA/ 
HORÁRIO 

DISCIPLINAS  
 

INÍCIO/TÉRMINO 
 

PROFESSORES 
 

Vagas  

2ª feira 
14h20 às 17h10 

TEORIA ANTROPOLÓGICA (OB - M/D) – 45H/3 créditos 
13/03/2023 
26/06/2023 

Regina de Paula Medeiros 
Juliana Gonzaga Jayme 

5 
 (cinco) 

2ª feira 
17h10h às 19h50 

ESPAÇO E SOCIEDADE (OB - D) – 60H/4 créditos 
13/03/2023 
26/06/2023 

Carlos Aurélio Pimenta de Faria 
Luciana Teixeira de Andrade 

Juliana Gonzaga Jayme 

5 
 (cinco) 

3ª feira 
14h20 às 17h10 

TEORIA SOCIOLÓGICA (OB - M/D) – 45H/3 créditos 
14/03/2023 
20/06/2023 

Luis Flávio Sapori 
Alessandra Sampaio Chacham 

5 
 (cinco) 

4ª feira 
14h20 às 17h 

TÓPICOS ESPECIAIS I – GÊNERO E RAÇA EM MOVIMENTO: (I)MOBILIDADES E 
OS MARCADORES SOCIAIS DA DIFERENÇA (OP - M/D) – 15H/1 crédito 

24/05/2023 
28/06/2023 

Candice Vidal e Souza 
5 

 (cinco) 

5ª feira 
14h20 às 17h10 

TÓPICOS ESPECIAIS II – ANÁLISE DE DADOS COM O USO DO SPSS (OP - M/D) – 
30H/2 créditos 

20/04/2023 
29/06/2023 

Maria Carolina Tomas 
5 

 (cinco) 

5ª feira 
16h10 às 18h50 

ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS (OP - M/D) – 45H/3 créditos 
09/03/2023 
29/06/2023 

Carlos Alberto de Vasconcelos Rocha 
Cristina Almeida Cunha Filgueiras 

5 
 (cinco) 

6ª feira 
14h20 às 17h10 

TEORIA POLÍTICA (OB - M/D) – 45H/3 créditos 
10/03/2023 
30/06/2023 

Karina Junqueira Barbosa 
5 

 (cinco) 

Observação: horário e início do período de oferta estão sujeitos a alteração. 
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DISCIPLINAS EMENTAS 

ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

A Ciência Política e o estudo das políticas públicas. Conceitos básicos, tipologias e modelos de análise em políticas 
públicas. Instituições, regras e ideias no processo das políticas. Do modelo burocrático à nova gestão pública: 
consequências para as políticas, desafios e agendas. Ciclos e processos das políticas públicas. Surgimento de 
problemas públicos e formação da agenda. Formulação, decisão e legitimação de políticas públicas. Implementação. 
Enfoques avaliativos. 

ESPAÇO E SOCIEDADE 

O espaço urbano nas sociedades contemporâneas: a perspectiva das Ciências Sociais. A conformação do espaço de 
exercício da política. Novas territorialidades no exercício da política: política e políticas públicas além do Estado-
nação. Segregação socioespacial. Espaço público e sociabilidades. Espaço, trabalho e identidades. Culturas urbanas e 
territorialidades. 

TEORIA POLÍTICA 

Teoria democrática: democracia como conceito difuso, mescla de conteúdos normativos e substantivos. A democracia 
dos antigos e dos modernos, a questão da escala e o dilema rousseauniano. A poliarquia: representação e contestação 
pública. O conceito de sociedade civil, a formação do estado-nacional e a expansão da cidadania. A democracia,  o 
estado-nação e a globalização. 

TEORIA SOCIOLÓGICA 
O curso propõe analisar as principais contribuições teóricas e metodológicas do pensamento sociológico clássico 
relativas à compreensão da modernidade e da racionalidade ocidental. Pretende também contemplar as principais 
escolas sociológicas que têm como objeto a vida social no meio urbano. 

TEORIA ANTROPOLÓGICA 
Introdução geral à Antropologia. Discussão da especificidade do método da Antropologia no quadro das Ciências 
Sociais. A experiência etnográfica; as formulações que marcaram a constituição e a história da disciplina. 

TÓPICOS ESPECIAIS II – ANÁLISE DE DADOS COM O USO 
DO SPSS 

O curso tem por objetivo familiarizar o aluno com as ferramentas básicas do programa SPSS, como abertura e 
manipulação de dados secundários (ex.: PNAD e Censo), união de banco de dados, seleção de casos, recodificação e 
cálculo de variáveis. Além disso, aborda tópicos de estatística descritiva, como construção de gráficos e tabelas, 
medidas de tendência central, medidas de dispersão, qui-quadrado e correlação.  

TÓPICOS ESPECIAIS I – GÊNERO E RAÇA EM 
MOVIMENTO: (I)MOBILIDADES E OS MARCADORES 

SOCIAIS DA DIFERENÇA 

De maneira geral, as pesquisas sobre as práticas de (i)mobilidade analisam as diferenças no deslocamento, 
considerando as capacidades dos sujeitos culturalmente situados de se mover de acordo com raça, gênero, classe 
social, localização no espaço-tempo, idade e condições físicas. A disciplina explora a articulação entre marcadores 
sociais da diferença e contextos urbanos contemporâneos a partir das experiências de deslocamento, abordadas em 
estudos das áreas de Antropologia, Sociologia e Geografia afinados com a virada das mobilidades como referência 
epistemológica, conceitual e metodológica. 

 

 


