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Ementa do Curso

ENSINO,
DESENVOLVIMENTO E

Este curso pretende apresentar ao aluno de pós-graduação os principais argumentos no

PESQUISA

debate contemporâneo sobre democracia, o que explica seu surgimento, estabilidade ou
ruptura, bem como quais instituições estão relacionadas ao seu funcionamento e como
impactam nas decisões públicas. Também haverá uma aula sobre o caso brasileiro. A divisão

PROGRAMA DE

do curso é temática. A cada semana, serão discutidos temas ou subtemas pertinentes. A

MESTRADO

ideia é abordar o cânone da área – não necessariamente a literatura mais recente, mas

PROFISSIONAL EM

aquela fundamental para que o aluno possa iniciar-se no debate. Dada a limitação de

ADMINISTRAÇÃO

tempo, grande parte da literatura não será coberta, mas serão indicadas sugestões de

PÚBLICA

leituras complementares para além das constantes do programa àqueles que desejarem
aprofundar-se no tema.

Carga Horária: 30h

Objetivos do Curso
Ao final do curso, os alunos e as alunas deverão estar aptos/as a: a) reconhecer os conceitos de

Créditos: 02

democracia na contemporaneidade; b) identificar variáveis explicativas dominantes no debate
sobre a estabilidade ou ruptura dos regimes democráticos; c) compreender os mecanismos de
transição de regimes (democratização); d) conhecer ferramentas e mecanismos de avaliação de

Categoria: Optativa

regimes democráticos; e) discutir as características da democracia no Brasil, bem como da
representação política, à luz da teoria democrática contemporânea; f) elencar as principais
institucionalidades existentes nos regimes democráticos e a interação entre instituições e
agentes não estatais.
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