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EMENTA
A disciplina destina-se a organizar conferências com pesquisadores sobre suas
pesquisas, e de pessoas envolvidas na formulação e implementação de políticas
públicas, de forma a subsidiar o trabalho de elaboração de dissertações e teses com
debates sobre temas variados a elas relacionados. As palestras podem ser teóricas,
relacionadas aos temas de pesquisa dos palestrantes, ou podem ser ministradas por
pessoas ligadas ao governo em várias áreas de atuação. Cada palestrante apresentará
um tema de sua escolha durante cerca de uma hora, seguindo-se um período de 30 a
40 minutos de debates. Após cada um desses seminários, os alunos, discutirão o que
foi apresentado sob a coordenação do professor responsável pela disciplina, desta vez
buscando tirar conclusões relativas ao suporte teórico das políticas apresentadas, e às
conclusões passiveis de serem tiradas para suas dissertações e teses. A avaliação se
fará por meio de resenhas dos seminários e/ou uma apresentação, ao final do
semestre, de um capítulo ou de um resumo da tese/dissertação.
SEMINÁRIOS PREVISTOS:
19/08 – Apresentação da Disciplina
26/08 – Alfredo Saad Filho – SOAS – University of London
02/09 – Fábio Veras – Centro Internacional de Pobreza e IPEA - “A agenda de
pesquisas do Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo”.
09/09 – Carmem Feijó - UFF
16/09 – Emílio Chernavsky – ASSEC – Ministério do Planejamento - "Observações
sobre a provisão privada de serviços públicos"
23/09 – Cláudio Amitrano – IPEA - “Regimes de crescimento no Brasil e na
América Latina”
30/09 – Evilásio Salvador – UnB - “Fundo Público e Seguridade Social no Brasil
07/10 – Marcos Cintra - IPEA
14/10 – Mariano Laplane - CGEE (Centro de Gestão e Estudos Estratégicos)
21/10 – Antônio Henrique Pinheiro Silveira – SEAE – Ministério da Fazenda
28/10 – Esther Dweck – ASSEC – Ministério do Planejamento – “ Política Fiscal e
Crescimento
Econômico”
04/11 – Cláudio Hamilton – IPEA - "Um modelo interpretativo da dinâmica
recente da economia brasileira"
11/11 - Rodrigo Alves Teixeira - Secretaria de Planejamento – São Paulo
18/11 - Marcelo Medeiros – UnB
25/11- Vanessa Petrelli Correia – UFU
Observação: Em negrito encontram-se as conferências já confirmadas.

