
  

 

EMENTAS DISPONÍVEIS 

  

DISCIPLINA PROFESSOR CÓDIGO – TURMA DIA – HORÁRIO 

TÓPICOS ESPECIAIS. EM TEORIA ANÁLISE POLITICA: 
Social Theory of Foreign Policy Making 

Dawisson Elvécio Belém Lopes 
dawisson@gmail.com 
 

CÓDIGO: DCP859 
TURMA: B 

segunda-feira 
14:00 - 17:00 

TÓPICOS ESPECIAIS. EM TEORIA ANÁLISE POLITICA: 
Problemas de coordenação e cooperação intergovernamental 

Jose Angelo Machado 
joseangelo@fafich.ufmg.br 
 

CÓDIGO: DCP859 
TURMA: B1 

sexta-feira 
09:00 - 12:00 

TÓPICOS ESPECIAIS. EM TEORIA ANÁLISE POLITICA: 
Capacidades estatais, gestão e arranjos de políticas públicas 

Geralda Luiza de Miranda 
geraldaluizam@hotmail.com 
 

CÓDIGO: DCP859 
TURMA: B2 

terça-feira 
14:00 - 17:00 

TÓPICOS ESPECIAIS. EM TEORIA ANÁLISE POLITICA: 
Padrões discursivos , Políticas Públicas e Democracia 

Claudia Feres Faria 
claudia.feres.faria@gmail.com 
 

CÓDIGO: DCP859 
TURMA: B3 

quarta-feira 
14:00 - 17:00 

TÓPICOS ESPECIAIS. EM TEORIA ANÁLISE POLITICA: 
Cortes Constitucionais e (novo?) Constitucionalismo na América Latina 

Marjorie Correa Marona 
maronamarjorie@gmail.com 
 

CÓDIGO: DCP859 
TURMA: B4 

terça-feira 
14:00 - 17:00 

 
 
 

OFERTA DE DISCIPLINAS ISOLADAS  
                          2018/1 

 

mailto:dawisson@gmail.com
mailto:joseangelo@fafich.ufmg.br
mailto:geraldaluizam@hotmail.com
mailto:claudia.feres.faria@gmail.com
mailto:maronamarjorie@gmail.com


 
 
Prof. Jose Angelo Machado 
 
TÓPICOS ESPECIAIS EM TEORIA ANÁLISE POLITICA: 

Problemas de coordenação e cooperação intergovernamental 
 
Ementa: A disciplina tem por objetivo investigar os fundamentos dos problemas de coordenação e cooperação nas relações intergovernamentais, quando a  

realização de objetivos comuns ou gerais requer a articulação entre as ações desenvolvidas por entes governamentais. Destacando a aplicabilidade para a 

análise de políticas públicas, a disciplina mobiliza, principalmente, contribuições do campo da teoria dos jogos e da escolha racional como referências para 

avançar no entendimento das possibilidades e limites da cooperação. 

 

 

Profa Geralda Luiza de Miranda 
 
TÓPICOS ESPECIAIS. EM TEORIA ANÁLISE POLITICA: 
Capacidades estatais, gestão e arranjos de políticas públicas 
 
Ementa: Papel do Estado no desenvolvimento e ambientes institucionais propícios, conjunturas históricas e modalidades do desenvolvimentismo no Brasil, 

dimensões da capacidade estatal, modelos e estratégias contemporâneas de gestão e implementação de políticas públicas, arranjos institucionais de políticas 

públicas brasileiras. 

Objetivos: Conhecer e discutir o papel do Estado no desenvolvimento e os ambientes institucionais que a ele conduzem; a evolução e as concepções de 

desenvolvimentismo no Brasil; o conceito e as dimensões da capacidade estatal para a formulação e implementação de políticas públicas para o 

desenvolvimento; os modelos e as estratégias contemporâneas de gestão de políticas públicas, em especial as sociais, e, por fim, a combinação dessas 

estratégias nos arranjos institucionais de algumas políticas públicas brasileiras.  

  



Profa Claudia Feres Faria 
 
TÓPICOS ESPECIAIS. EM TEORIA ANÁLISE POLITICA: 
Padrões discursivos , Políticas Públicas e Democracia 
 
Ementa: A disciplina objetiva analisar os diferentes padrões discursivos mobilizados no interior dos ciclos de políticas públicas, chamando atenção para 

as  diferentes estratégias discursivas que envolvem tanto o conflito quanto a construção de consensos, a efetividade e legitimidade das mesmas no interior 

das diferentes fases que compõem estes ciclos de políticas públicas. 


