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Matéria/Área do conhecimento: TEORIAS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS  
 

1. Democracia e federalismo: o desafio da cooperação intra-governamental nos 
desenhos       formulação e efetivação das políticas públicas no Brasil.   

2. Entre o local e o global: os caminhos emergentes das políticas públicas no Brasil.  
3. O caráter impreciso e multidisciplinar do conceito de políticas públicas: 

perspectivas teóricas e pressupostos metodológicos.  
4. As várias faces das políticas distributivas regulatórias redistributivas 
5. Neoliberalismo e Decomposição da Burocracia Pública.  
6. Cidadania, Controle Social e Gestão pública.  
7. Políticas Sociais na América Latina 
8. Políticas Públicas no Governo Lula 

 
 
Matéria/Área do conhecimento: DESENVOLVIMENTO, ASSOCIATIVISMO E CAPITAL 
SOCIAL 
 

1. Arranjos cooperativos e desenvolvimento local: fundamentos e tendências   
2. Participação cooperação e competência.  
3. Princípios da Economia Solidária e do Desenvolvimento Social.    
4. Redes sociais, empreendedorismo e desenvolvimento  
5. Responsabilidade Social e terceiro setor.  
6. O capital social segundo Bourdieu, Coleman e Putnam 
7. A visão de Elinor Ostrom sobre bens comuns, cooperação e desenvolvimento 
8. Micro crédito, economia solidária, governança e capital social   

 
 

 
Matéria/Área do conhecimento: ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
 

1. Reforma do Estado Brasileiro 
2. Princípios e diretrizes orçamentários 
3. Processos orçamentários 
4. Métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público 
5. Receitas públicas 
6. Despesas públicas 
7. Modelos de administração pública 
8. Processo licitatório 

 
 
 

 



Matéria/Área do conhecimento: METODOLOGIA E QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 

1. Entre o qualitativo e o quantitativo: postulados, dilemas e distinções do método.  
2. Indicadores sociais e o ciclo de políticas públicas 
3. Metodologia quantitativa e ferramentas computacionais: Análise quantitativa assistida 

por software   
4. Pesquisa-ação: concepção, limites e operacionalização  
5. Estudo de caso: concepção, aplicação e operacionalização  
6. A natureza da investigação científica, os limites e as potencialidades das abordagens 

qualitativas e quantitativas, a triangulação.  
7. Metodologia comparativa em políticas públicas 
8. Correlação, variança e regressão 

 
 

Matéria/Área do conhecimento: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS  
 

1. Monitoramento e Avaliação: ferramentas de gestão de políticas públicas.  
2. Participação, Controle Social e Monitoramento de Políticas Públicas.  
3. Planejamento e Gestão Local: limites e possibilidades    
4. Limites e possibilidade dos indicadores sociais como instrumentos de mensuração 
5. Instrumentos de avaliação do governo federal  
6. Métodos de avaliação 
7. Diagnóstico participativo 
8. Diferença entre avaliação e monitoramento 

 

Matéria/Área do conhecimento: TÉCNICAS E PROCESSOS ARTÍSTICOS 
 

1. Contexto Histórico das técnicas e processos artísticos do desenho e 
da pintura; 

2. Poéticas pictóricas e lineares na arte contemporânea; 
3. Teorias e técnicas dos materiais plásticos, seus distintos processos relacionados  ao 

relevo e alto-relevo (tridimensional); 
4. Poéticas escultóricas na arte contemporânea; 
5. Técnicas e processos artísticos da gravura: analógicas e digitais; 
6. Poéticas da Impressão na arte contemporânea; 
7. Teorias e processos relacionados as expressões instalativas e              performáticas; 
8. Poéticas instalativas na arte contemporânea; 
9. Poéticas da performance nas Artes Visuais. 

 
 
Matéria/Área do conhecimento: DESIGN DE INTERFACE 
 

1. Especificidades no design de interfaces para diferentes mídias digitais: Web, DVD, 
Celular, Games etc. 

2. Interatividade e interfaces digitais; 
3. Design de interfaces digitais e acessibilidade; 
4. Princípios técnicos e estéticos do design de interfaces digitais; 
5. Procedimentos e etapas do desenvolvimento de interfaces digitais; 
6. Tensões e interações entre forma e conteúdo no desenvolvimento de interfaces digitais; 
7. Novas tendências e futuro das interfaces digitais. 

 
 



Matéria/Área do conhecimento: INTERATIVIDADE 
 
 

1. Interatividade e interfaces humano-computador; 
2. Desenvolvimento de ambientes digitais interativos; 
3. Evolução e estado da arte dos motores de jogos (game engines); 
4. Linguagem de programação para processamento de som e imagem em tempo real; 
5. Novas tendências e futuro da interatividade digital; 
6. Interatividade digital e artes visuais. 

 


