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Objetivo 
 

O objetivo desta disciplina é, a partir da análise do contexto brasileiro atual, colocar em destaque 

problemas de natureza política, social e econômica cujo equacionamento não poderá ocorrer 

sem uma ativa participação do Estado; seja por intermédio de políticas públicas focalizadas, seja 

através da geração de um ambiente que permita um processo de negociação mais adequado entre 

os atores com eles envolvidos.  

Uma questão a tratar é o processo, que parece estar ocorrendo, de crescente apropriação do 

público pelo privado. Esclarecer as características desse processo e evidenciar os procedimentos 

envolvidos, a partir da consideração desse tipo de problemas, é um dos objetivos da disciplina. 

 

Ementa 
 

Problemas de cunho socioeconômico, como os relacionados à distribuição de renda e riqueza; à 

geração de trabalho e renda; à inclusão social; à realização de reformas; ao aumento da 

transparência e da participação popular, serão, muito provavelmente, priorizados. As trajetórias 

das políticas públicas concernentes a esses problemas, e os efeitos da inclusão da agenda 

neoliberal no seu processo de elaboração, serão estudadas a partir dos instrumentos usualmente 

empregados para analisar a conjuntura: reformas e coalizões. 
 

 Tema com abrangência nacional, regional ou local definido pela Coordenação do 

Curso.
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