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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA POLÍTICA 
EDITAL DE SELEÇÃO PARA O MESTRADO EM CIÊNCIA POLÍTICA 

 
 
         A Universidade Federal Fluminense (UFF) torna público que estarão abertas 

as inscrições para as provas de seleção para a turma de 2011 do Curso de 
Mestrado em Ciência Política do “Programa de Pós-Graduação em Ciência 

Política”, PPGCP, de 27 de setembro a 08 de outubro de 2010. Conforme 

detalhado adiante, no item 7.1 deste Edital, as provas começarão no dia 18 de 

outubro de 2010 e a divulgação da lista final de aprovados será fornecida ao 
público no dia 22 de outubro de 2010, até às 18:00 horas, no mural da 

secretaria do PPGCP. 

 

1 - Dos documentos necessários para inscrição 

1.1 – Ficha de inscrição devidamente preenchida pelo candidato (Anexo I deste 

Edital) 

1.2 - Fotocópia em duas vias da carteira de identidade e do CPF do candidato 

ou, se estrangeiro, do passaporte; 
1.3- Fotocópia do histórico escolar da graduação (em duas vias);  

1.4 – Fotocópia do diploma do curso de graduação devidamente reconhecido pelo 

MEC ou certidão de conclusão do curso de graduação também reconhecido pelo 

MEC (em 2 vias).  
1.4.1 - No caso do interessado ainda não possuir esses documentos, poderá 

apresentar – e apenas para efeito de inscrição no Exame de Seleção -
declaração de provável obtenção de grau de bacharel ou licenciatura emitida 

pelo Coordenador do Curso onde o candidato terá o Diploma, atestando sua 

condição de provável formando e declarando que o candidato está cursando 

o último período de graduação. Este documento não assegura direito de 
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matrícula e por isso, caso aprovado, o candidato terá que apresentar 
seu diploma, sob pena de desclassificação. 

1.4.2 - Títulos obtidos no exterior deverão atender à Resolução n. 18/2002 do 

Conselho de Ensino e Pesquisa da UFF que dispõe sobre a aceitação de 

títulos obtidos no exterior para fins de continuidade de estudos nesta 

universidade. 

1.5- Carta de intenção dirigida ao Presidente da Banca de Seleção abordando os 

seguintes pontos: 

a)- razões da escolha pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da 

Universidade Federal Fluminense (PPGCP/UFF).  

b)- relação entre as pretensões do candidato ao Mestrado e seus interesses 

profissionais, indicando a área de concentração/linha temática de pesquisa em 

que, de início, pretende concentrar seus estudos e pesquisas; 

c)- relação – se couber - entre os compromissos profissionais já assumidos e os 

que serão mantidos durante o curso, indicando sua natureza assim como dia (s) e 

horário (s) de trabalho; 

d)-  disponibilidade real de tempo que dedicará às atividades de pós-graduação, 

caso não possa cumprir em horário integral suas atividades no PPGCP. Em 

princípio, entretanto, o PPGCP supõe dedicação integral e exclusiva às suas 
atividades de ensino e pesquisa; 

e)- pretensões relativas ao sistema de bolsas (afirmar se pretende, ou não, 

solicitar bolsa de estudos do Programa), tendo notícia, a partir da leitura deste 

Edital, de que não poderão ser concedidas bolsas para os que têm vínculo 
empregatício, seja na esfera pública, seja na privada (cf. item (c) acima), 

ressalvados, entretanto, os casos previstos na Portaria Conjunta − CNPq e 

CAPES − No.1, de 15 de julho de 2010 ; 

 f)- informações relativas a outro tipo de auxílio (bolsa PICD ou equivalente, por 

exemplo). 

1.6- Linhas gerais e preliminares do Plano de Trabalho que pretende 
desenvolver no Curso de Mestrado em não mais de duas páginas, em 

documento anexo à carta de intenção, precisando: 
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a)- Em qual área de concentração do Programa, e respectiva linha temática de 

pesquisa, pretenderá exercer suas atividades de estudos e pesquisa (cf. item 1.5, 

letra (b));  

b)- O que pretende pesquisar? Por que se interessou pelo tema? O que conhece 

sobre o tema? Quais as premissas/pressupostos do estudo? Quais os suportes 

teóricos/conceitos a partir dos quais o tema será abordado? Como pretende 

desenvolver o trabalho? 

c)- com qual professor/pesquisador pretenderá desenvolver suas atividades como 

mestrando, entendendo que o projeto deverá estar vinculado ao campo de 

interesse do corpo docente do PPGCP. No anexo II, o candidato encontrará o 

quadro docente do PPGCP por área de concentração e linha temática de 

pesquisa, verificando quais os professores que estarão disponíveis para 

orientação em 2010.  No anexo III, o candidato encontrará as ementas das áreas, 

a relação das disciplinas que compõem cada uma delas, a descrição das linhas de 

pesquisa, assim como a distribuição dos professores e pesquisadores por áreas e 

linhas temáticas de pesquisa.  

1.7 - Currículo Lattes em quatro vias. Não serão aceitos CVs em formato livre. 

Anexada ao currículo, o candidato deverá entregar, no ato da inscrição: 

a)- resumo da Monografia de Graduação (máximo dez linhas), indicando 

orientador e instituição em que foi apresentada; 

b)- uma cópia da Monografia;  

c)-  uma cópia dos trabalhos publicados em envelope devidamente identificado, 

tamanho A4, não lacrado.  

Observação - Todos esses documentos comporão dossiê que será requisito 

necessário da Entrevista, de acordo com o que estabelece o subitem 6.4 a seguir. 

Todos os documentos devem ser entregues na forma impressa, não se 

aceitando versão eletrônica. 
1.8 - Recibo de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 85,00 (oitenta e 

cinco reais) − ESTRANGEIROS ESTÃO ISENTOS − , a ser paga no BANCO 

DO BRASIL (em todo território nacional), será necessário emitir GRU, seguindo 

as instruções abaixo:  
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1. Acessar o site da UFF (www.uff.br). 

2. Clicar em “Guia de Recolhimento da União (GRU)”. 

3. Na página seguinte, clicar “Guia de Recolhimento da 

União”. 

4. Na página seguinte, clicar “Impressão – GRU Simples”. 

5. Na página seguinte, preencher os campos em amarelo 

com os seguintes códigos: 

Unidade Favorecida: 153056 

Gestão: 15227 

Código: 28.832-2 

Descrição do Recolhimento: Serviços Educacionais 

Nº de Referência: 0250.158.460 

Nome: 

CPF: 

Valor Principal: R$ 85,00 
Valor Total: R$ 85,00 
6. Depois de preencher, clicar em “Emitir GRU Simples” e 

imprimir guia para pagamento no banco. 

 
2 - Da inscrição 
2.1 - A inscrição deverá ser realizada no seguinte endereço e horário: 

a) Endereço: Programa de Pós-Graduação em Ciência Política  

                      Campus do Gragoatá - Bloco “O” - Sala 319 

                      CEP: 24210-350 - São Domingos - Niterói - RJ 

                      TEL: 0xx (21) 2629-2856 (FAX) ou  0xx(21) 2629-2857, 

            Correio Eletrônico: pgcp@vm.uff.br 

b) Horário para inscrição: 2ª a 6ª feiras:  de 10:00 às 13:00 h e de 14:00 às                           
17:00h 
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2.2 - Inscrições pelo correio: 

  
As inscrições também poderão ser feitas pelo correio, devendo toda a 

documentação requerida na seção n. 1 deste Edital ser enviada para o seguinte 

endereço:  Rua das Camélias, 58 (casa), Itacoatiara, Niterói, Estado do Rio de 

Janeiro, CEP 24348-150, A/C professor Claudio de Farias Augusto 
(Presidente da Banca Examinadora),  via SEDEX, com data de postagem até 
o dia 04 de outubro de 2010, acompanhada de recibo de depósito bancário 
da taxa de inscrição feita conforme as instruções detalhadas no subitem 1.6 

deste Edital.  

2.3 - Inscrições por Procuração: 

As inscrições poderão ser feitas por procuração, assinada de próprio punho pelo 

candidato, devendo o representante apresentar documento de identificação e toda 

a documentação relacionada na seção n. 1 deste Edital, acompanhada de recibo 

de depósito bancário da taxa de inscrição feita conforme as instruções detalhadas 

no subitem 1.6 deste Edital. 

 

3 - Das áreas de ensino e pesquisa do PPGCP 

3.1 - O Mestrado em Ciência Política do PPGCP desenvolve seus trabalhos de 

ensino e pesquisa nas áreas de: 

Teoria Política. 

Estado e Sociedade: Políticas Públicas, Interesses e Representação Política.  
3.2 – O corpo docente e as linhas de pesquisa encontram-se no Anexo II do 

presente edital. 

3.3- As informações consideradas úteis sobre o PPGCP estão disponíveis no site 

do Programa: www.uff.br/pgcp 
4 - Dos candidatos 

4.1 – Poderão se candidatar diplomados em qualquer curso de graduação 

reconhecido pelo MEC. 
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4.2 – O Curso de Mestrado em Ciência Política pressupõe a dedicação integral 

dos alunos. Além das atividades curriculares consideradas regulares, eles 

devem se comprometer com todas as demais que façam parte da programação 

acadêmica da pós-graduação. Cf. item 1.5, letra (d).  

5 - Das vagas disponíveis 

O Curso de Mestrado em Ciência Política do PPGCP, para fins deste processo 

de Seleção para o Mestrado em Ciência Política, turma 2011, dispõe no total 
de até 15 (quinze) vagas, para ambas as suas Áreas: TEORIA POLÍTICA e 
ESTADO E SOCIEDADE: Políticas Públicas, Interesses e Representação 
Política. Deste total, 4 (quatro) vagas são reservadas de acordo com o que 

segue: a) uma vaga para estrangeiros não residentes no Brasil; b) uma vaga 
para transferência de aluno matriculado em outro curso de mestrado 
credenciados pela CAPES no país, a critério da Banca; c) uma vaga para 
portadores de necessidades especiais; e, d) uma vaga para servidores 

técnico-administrativos da Universidade Federal Fluminense (UFF). Caso 
estas vagas, referidas nos itens “a”, “b”, “c” e “d” acima, não sejam 
preenchidas, serão destinadas aos demais candidatos. Como as provas são 
eliminatórias para os candidatos que se submetem à Seleção, não será 

obrigatório o preenchimento de todas as vagas. 
   
6  –  Da avaliação, das provas e da divulgação dos resultados.  

6.1. A seleção será feita através de três etapas, tendo todas elas caráter 

eliminatório. As avaliações da 1a. e da 3a. Etapas serão expressas com notas de 

0,0 (zero) a 10,0 (dez), sendo 7,0 (sete) a nota mínima para aprovação em cada 

uma delas. Na 2a. Etapa a avaliação consistirá na aprovação ou não do candidato 

nesta Etapa. 

     6.2 - 1ª Etapa: a Prova Escrita em Ciência Política examinará o conhecimento do 

conteúdo da disciplina, tendo por base a Bibliografia descrita na seção nº 8 do 

presente Edital. 
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    6.3 - 2ª Etapa: a Prova de Proficiência em Língua Estrangeira terá como objetivo 

avaliar a capacidade do candidato compreender a literatura da Ciência Política em 

Inglês ou Francês. O exame consistirá de questões sobre um texto no idioma 

escolhido. As referidas questões serão formuladas em português e respondidas 

também nessa mesma língua. Será permitido o uso de dicionário na língua 

escolhida para o exame. 

     6.4. - 3ª Etapa: A Entrevista, para a qual só serão chamados os candidatos 

aprovados na Prova Escrita em Ciência Política e na Prova de Proficiência em 

Língua Estrangeira, visa avaliar as qualificações acadêmicas do candidato, 

atentando, principalmente, para os seguintes itens: 1) o currículo e as aspirações 

do candidato expostas na carta de intenção; 2)- avaliação da monografia de 

graduação e trabalhos eventualmente publicados; 3) grau de compromisso do 

candidato com as atividades do PPGCP; 4)- análise do Projeto de Pesquisa que o 

candidato pretende desenvolver no Curso de Mestrado (Cf. item 1.6 deste Edital). 

Todos os itens acima referidos devem ser entregues na forma impressa. 

6.5 - Os resultados serão divulgados no quadro de avisos da Secretaria do 

Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, no endereço informado no item 

2.1 (a) deste Edital, nos dias e horários anunciados no Calendário apresentado na 

seção nº 7 deste Edital.  

6.6 - Recomenda-se aos interessados a visita ao sítio do Programa: 

www.uff.br/pgcp para informações porventura necessárias.  

6.7 - A avaliação da banca é final e irrecorrível, não se permitindo revisão de 

provas e/ou de notas.  

 

7 - Do Calendário e horário das provas e da divulgação dos resultados:  

7.1 – A Seleção será realizada no Campus do Gragoatá, obedecendo ao seguinte 

calendário: 

1. Prova Escrita em Ciência Política, no dia 18/10/2010, das 9:00 às 13:00 
horas. 
2. Prova de Proficiência em Língua Estrangeira no dia 19/10/2010, das 
9:00 às 12:00 horas. 
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3. Divulgação, em ordem alfabética, da relação dos aprovados para as 
entrevistas, bem como a ordem de sua realização, às 17:00 horas, no 

dia 20/10/2010. 
4. Realização das entrevistas com os candidatos aprovados, entre os dias 

21/10/2010 e 22/10/2010, no horário das 9:00 às 17:00 horas. 
5. Divulgação da lista final de aprovados, 22/10/2010, até às 18:00 

horas, no mural da secretaria do PPGCP, dando-se por ultimado o Exame 

de Seleção para a Turma de 2011. 
7.2 – A prova escrita, a prova de línguas e as entrevistas, que constituem as três 

Etapas da Seleção, serão realizadas no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia 

(Blocos O e N), Campus do Gragoatá, Niterói, em salas a serem divulgadas pela 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política (Bloco O, sala 

319). Os candidatos deverão comparecer aos locais indicados para a 
realização das provas com 30 (trinta) minutos de antecedência ao seu início. 

 
08 - Da Bibliografia da Prova Escrita em Ciência Política 

BOBBIO, Norberto. Qual socialismo ? Tradução de Iza de Salles Freaza. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1983. 

DAHL, Robert. Um prefácio à teoria democrática. Tradução de Ruy Jugmann. Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar, 1989. 

HIRSCHMAN, Albert  O. As paixões e os interesses - argumentos políticos a favor 

do Capitalismo antes do seu triunfo. Tradução de Lucia Campello. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1979.  

HOBBES, Thomas. Leviatã. Tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz 

Nizza da Silva. São Paulo: Abril Cultural (Coleção Os Pensadores): 1974.  

(Introdução e capítulos: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 26 e 29 ) 

MAQUIAVEL, Nicolau. Comentários sobre a Primeira Década de Tito Lívio. 

Tradução de Sérgio Bath. Brasília: Ed UnB, 1979. (Livro I, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 

18, 20, 37, 44, 55, 58; Livro II, 1, 2, 29, 30; Livro III, 1, 6, 7,30, 49) 

MARX. Karl. As lutas de classe em França. Lisboa: Edições Avante, 1982. 
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NUNES, Edson. A gramática política do Brasil – clientelismo e insulamento 

burocrático. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. 

TOCQUEVILLE, Aléxis de. O Antigo Regime e a Revolução. Tradução de 

Rosemary Costhek Abílio. São Paulo: Martins Fontes, 2009.   

UNGER, Mangabeira. Democracia realizada. São Paulo: Boitempo, 1999. 

WEBER, Max. Os tipos de dominação. In: Economia e sociedade. Tradução de 

Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa.Brasília: UnB, 1991. v.1, cap.3, p. 139-

198.  

 

09 - Da Banca 

A banca de seleção, indicada pelo colegiado do PPGCP, será composta pelos 

seguintes docentes do Programa de Pós Graduação em Ciência Política: 

 

Titulares 

Professor Dr. Claudio de Farias Augusto (presidente) 
Professor Dr. Carlos Sávio Gomes Teixeira 
Professor Dr. Marcus Ianoni 
 

Suplentes: 
Profesor Dr. Marcial Suarez 
Professor  Dr. Thiago Moreira de Souza Rodrigues 
 

 

10 - Outras disposições 

10.1 - Os candidatos não aprovados terão 30 (trinta) dias a partir da data de 

divulgação da lista de aprovados para retirar seus documentos. Findo esse prazo, 

eles serão inutilizados. 

10.2 – Na hipótese da ocorrência de desistências por parte dos candidatos 

aprovados por ocasião da matrícula, serão chamados os demais aprovados, 

obedecendo-se à ordem de classificação, desde que não se ultrapasse o 

número de vagas disponíveis previstas no item 5 deste Edital.  
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10.3 – A Banca de seleção reserva-se o direito de não preencher as vagas 

disponíveis. 

10.4 – a aprovação na seleção não garantirá a obtenção de bolsa de estudo, a 

qual dependerá das cotas recebidas pelo Programa, das agências 

financiadoras, das normas dessas agências financiadoras e das regras do 

próprio Programa. 

10.5 – A Banca de Seleção é soberana quanto à aplicação dos critérios de 

avaliação do processo de seleção definidos pelo Colegiado do Programa. 

10.6 – O concurso chegará ao seu término após a divulgação dos resultados finais 

quando se dará a conhecer a relação dos candidatos aprovados, conforme 

estabelecido na alínea 5 do subitem 7.1 do presente Edital. 

10.7 - Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Banca de 

Seleção, ad referendum do Colegiado do Programa de Pós-graduação em 

Ciência Política. 

 

Niterói, 13 de setembro de 2010. 

 
 

PROF. DR. CARLOS HENRIQUE AGUIAR SERRA 
Coordenador  

Programa de Pós-Graduação em Ciência Política 
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ANEXO I 
 
 
UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ICHF/PPGCP 

Coordenação de Pós-Graduação em Ciência Política 

No 

 
SELEÇÃO PARA O CURSO DE MESTRADO EM CIÊNCIA POLÍTICA 
                                                  2011 

 
F I C H A  D E  I N S C R I Ç Ã O  

NOME:____________________________________________________________ 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: (    ) ÁREA I               (          ) ÁREA II 
CPF: ____________________  

IDENTIDADE ___________________ ÓRGÃO_____________  UF: ______ 

NATURALIDADE___________________NACIONALIDADE_________________  

ESTADO CIVIL ______________________   

NOME DA MÃE _________________________________________________________ 

PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL: ---------- QUAL:--------------------------- 

DATA DE NASCIMENTO: ________/______/________ 

 
Preferência de Língua Estrangeira para a realização da Prova de Língua  
 (      ) Inglês   (     )Francês 
 (       ) Solicitação de Isenção – Documentos 
anexados:________________________________________________________ 

 
 
I – ENDEREÇO RESIDENCIAL: 
RUA____________________________________________________________ 
BAIRRO__________________________ CIDADE _______________________ 
U.F.:______________________ 
CEP:________________________TEL:_____________Celular_____________ 
E-MAIL:______________________________ 
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II – ENDEREÇO DO TRABALHO 
LOCAL 
_______________________________________________________________ 
RUA 
_______________________________________________________________ 
BAIRRO:___________________________ CIDADE:____________________ 
ESTADO:_____________ 
CEP: _______________________ TEL __________________________  
E-MAIL:____________________________ 

 
Pretende Concorrer à bolsa durante o Curso? 
(     ) SIM   (      ) NÃO 
 
 
                                
                     
Declaro, para os devidos fins, que as informações acima são verdadeiras e 
que tomei conhecimento das condições estabelecidas no EDITAL do 
concurso de seleção, estando de acordo com as mesmas 
 
 
Niterói________________________Assinatura:___________________________ 
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UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
CEG-ICHF/PPGCP 

Coordenação de Pós-Graduação em Ciência Política 

No 

CONCURSO DE SELEÇÃO PARA O MESTRADO EM CIÊNCIA POLÍTICA DO 
PPGCP 2011    COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

Nome do Candidato: 
_______________________________________________________________ 
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ANEXO II 
Quadro docente do PPGCP por Área de Concentração e Linha Temática 

Convenção: 
 CP= Corpo Permanente 
 DE= Dedicação exclusiva 
 PC= Professor colaborador 

(*) – Professores aposentados, mas credenciados no PPGCP nos 
termos da Portaria CAPES 068/04.  

 

Área de Concentração I : Teoria Política 

Linha de Pesquisa I: Poder, Subjetividade e Mudança Política 

 
Ari de Abreu Silva, (Dr. UFRJ)  CP, DE. 
Áreas de interesse: Políticas Públicas, Interesses e Representação e Teoria 

Política. Processos Decisórios Governamentais; Cidadania e Resolução de 

Conflitos Políticos; Mecanismos Predatórios da Renda Pública e Crimes de 

Responsabilidade Pública. 

Correio eletrônico: arideabreu@uol.com.br. 
(disponível para orientação) 
 
Carlos Henrique Aguiar Serra (Dr. UFF). CP, DE 
Área de interesse: Teoria Política e Subjetividade; Intelectuais e Poder; 

Violência, Direito e Sociedade.  

Correio eletrônico: chaserra@yahoo.com.br 

(disponível para orientação) 
 

Carlos Sávio G. Teixeira (Dr. USP). CP, DE 
Áreas de Interesse: Teoria Política, Políticas Públicas e Mudanças 
Institucionais. 
Correio eletrônico: csavio@ibest.com.br 
(disponível para orientação) 
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Claudio de Farias Augusto, (Dr. USP). CP, DE 

Áreas de interesse: Teoria Política, Políticas Públicas. 

Correio eletrônico: cfaugusto@yahoo.com.br. 

(disponível para orientação) 
 

Célia de Andrade Lessa Kerstenety (Dr. IUPERJ) (Professora Titular). 
CP, DE. 
Áreas de interesse: Teoria Política, Políticas Públicas, Políticas Sociais. 

Correio eletrônico: ckersten@gmail.com 

(disponível para orientação) 
 
Cesár Louis Kiraly (Dr. IUPERJ). CP, 40 horas 
Áreas de interesse: Teoria Política, Política e Direitos, Arte e Política. 

Correio eletrônico: ckiraly@uol.com.br 

(disponível para orientação) 
 
 

Eduardo Rodrigues Gomes (Dr. University of Chicago). CP, DE 
Áreas de interesse: Teoria Política, Políticas Públicas, Economia política do 

desenvolvimento, Política de interesses. 

Correio eletrônico: gomeser@oi.com.br 

(disponível para orientação) 
 
Gisálio Cerqueira Filho, (Dr. USP) (Professor Titular). CP, DE. 
Áreas de interesse: Teoria Política, Ideologia e Subjetividade (psicanálise), 

Direito e Sociedade. 

Correio eletrônico: gisalio@superig.com.br 

(disponível para orientação) 
 

Noéli Correia de Melo Sobrinho,  (Dr. PUC/RJ). PC. 
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Área de interesse: Teoria Política e Estudos Estratégicos. 

Correio eletrônico: noelicms@ig.com.br. 

(não disponível para orientação) 
 

Maria Antonieta Leopoldi (Dra. Oxford University). CP, DE. 
Áreas de interesse: Teoria Política, Políticas Públicas.  

Correio eletrônico: leopoldi@uninet.com.br 

(disponível para orientação) 
 
Marcus Ianoni (Dr. PUC/SP). CP, DE 

Áreas de interesse: Teoria Política, Políticas Públicas. 

Correio eletrônico: marcusianoni@uol.com.br 

(disponível para orientação) 
 

Renato Lessa, (Dr. IUPERJ) (Professor Titular). CP, DE. 
Áreas de interesse: Teoria Política. 

Correio eletrônico: rlessa@iuperj.br 

(disponível para orientação) 

 
Área de Concentração II: Estado, Sociedade, Políticas Públicas e Interesses 

Linha de Pesquisa II – Estado, Sociedade, Governo e Interesses em 

Contextos Democráticos. 

Esta área / linha está  assim subdividida: 

1) Políticas Públicas, desenvolvimento e sustentabilidade. 
 

Eduardo Rodrigues Gomes (Dr. University of Chicago). CP, DE. 
Áreas de interesse: Teoria Política, Políticas Públicas, Economia política do 

desenvolvimento, Política de interesses. 

Correio eletrônico: gomeser@uol.com.br 

(disponível para orientação) 
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Maria Antonieta Leopoldi  (Dra. Oxford University). CP, DE 

Áreas de interesse: Teoria Política, Políticas Públicas.  

Correio eletrônico: leopoldi@uninet.com.br. 

(disponível para orientação) 
 

Marcus Ianoni (Dr. PUC/SP). CP, DE 
Áreas de interesse: Teoria Política, Políticas Públicas. 

Correio eletrônico: marcusianoni@uol.com.br 

(disponível para orientação) 

 
Selene Herculano (Dra. IUPERJ). CP, DE. 
Áreas de interesse: Políticas Públicas. Política Ambiental para o 

desenvolvimento sustentável..  

Correio eletrônico: selene@vm.uff.br 

 (disponível para orientação) 
 

2) Participação, controle democrático e cidadania no mundo  
contemporâneo.  
 
Aloysio Henrique Castelo de Carvalho (Dr. USP). CP, DE. 
Área de interesse: Políticas Públicas, Estado , Sociedade e Imprensa.  

 Correio eletrônico: aloysio.carvalho@globo.com.  

 (disponível para orientação) 
 
Ângela Vieira Neves (Dra. UNICAMP), PC. 
Áreas de interesse: Políticas Públicas, Interesses e Representação política.   

Processos decisórios governamentais, cidadania e resolução de conflitos. 

Correio eletrônico: ângela@fst.com.br 

(não disponível para orientação) 
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Ari de Abreu Silva, (Dr. UFRJ). CP, DE. 
Áreas de interesse: Políticas Públicas, Interesses e Representação e Teoria 

Política. Processos Decisórios Governamentais; Cidadania e Resolução de 

Conflitos Políticos; Mecanismos Predatórios da Renda Pública e Crimes de 

Responsabilidade Pública. 

Correio eletrônico: arideabreu@uol.com.br. 

(disponível para orientação) 
 
Carlos Henrique Aguiar Serra (Dr. UFF). CP, DE 
Área de interesse: Teoria Política e Subjetividade; Intelectuais e Poder, 

Violência, Direito e Sociedade.  

Correio eletrônico: chaserra@yahoo.com.br 

(disponível para orientação) 
 

Carlos Sávio G. Teixeira (Dr. USP). CP, DE 
Áreas de Interesse: Teoria Política, Políticas Públicas e Mudanças 
Institucionais. 
Correio eletrônico: csavio@ibest.com.br 

(disponível para orientação) 
 
Célia de Andrade Lessa Kerstenety (Dr. IUPERJ) (Professora Titular). 
CP, DE. 

Áreas de interesse: Teoria Política, Políticas Públicas, Políticas Sociais. 

Correio eletrônico: ckersten@gmail.com 

(disponível para orientação) 
 

Claudio de Farias Augusto, (Dr. USP). CP, DE. 
Áreas de interesse: Teoria Política, Políticas Públicas. 

Correio eletrônico: cfaugusto@yahoo.com.br. 

(disponível para orientação) 
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Inês Patrício (Dra. IUPERJ). CP, DE. 
Áreas de interesse: Políticas Públicas. Democracia e Desenvolvimento; 

Comportamento Político das Autoridades Monetárias. 

Correio eletrônico: inespatricio@uol.com.br. 

(disponível para orientação) 
 

Marcus Ianoni (Dr. PUC/SP). CP, DE. 
Áreas de interesse: Teoria Política, Políticas Públicas. 

Correio eletrônico: marcusianoni@uol.com.br 

(disponível para orientação) 

 
Maria Celina D’Araújo, (Dra. IUPERJ) (Portaria 068) 
Área de interesse: Políticas Públicas. 

Correio eletrônico: daraujo@fgv.br 

 (disponível para orientação) 
 

   
 
3)- Empresa, Sociedade e Política em uma era de transformação. 
 
 

Eduardo Rodrigues Gomes (Dr. University of Chicago). CP, DE. 

Áreas de interesse: Teoria Política, Políticas Públicas, Economia política do 

desenvolvimento, Política de interesses. 

Correio eletrônico: gomeser@uol.com.br. 

(disponível para orientação) 

 
Gisálio Cerqueira Filho, (Dr. USP). Professor Titular, CP, DE. 
Áreas de interesse: Teoria Política, Ideologia e Subjetividade (psicanálise). 

Direito e Sociedade. 

Correio eletrônico: gisalio@superig.com.br. 

(disponível para orientação) 
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Maria Antonieta Leopoldi  (Dra. Oxford University). CP, DE 
Áreas de interesse: Teoria Política, Políticas Públicas.  

Correio eletrônico: leopoldi@uninet.com.br 

(disponível para orientação) 
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Anexo III 

 
 

Áreas de Concentração e Linhas Temáticas de Pesquisa 
(Ementas das áreas, disciplinas e descrição das linhas: professores e 

pesquisadores). 
 
Área de Concentração I:  Teoria Política 
 
Ementa - Esta área retoma os aportes centrais da teoria política moderna e 
contemporânea, tendo em vista sua localização no contexto político, nacional e 
internacional do século XXI. Problematizando as matrizes e diretrizes teóricas e 
conceituais que caracterizam a reflexão e a análise política de nossos dias, enfoca 
questões clássicas como legitimidade, obediência, estado, governo, soberania, 
ideologia, hegemonia. Voltam-se os estudos para algumas das questões mais 
candentes da reflexão contemporânea, como  bens públicos e os dilemas da ação 
política coletiva, as preferências individuais agregadas e os paradoxos das 
escolhas públicas, o papel das elites nos sistemas de governo, a democracia e as 
transformações no capitalismo, etc. Atenta ás fecundas possibilidades da 
cooperação multidisciplinar, explora a construção de fronteiras (boundary-work) 
com outros campos do saber humano, como Direito, Filosofia, História, Psicanálise 
e Sociologia. 
 
Disciplinas 
 
1) Decisões de Governo e Democracia Contemporânea. 
2) Estado e Política Social. 
3) Estados Nacionais: Formação, Teoria e História. 
4) Teoria Política Moderna. 
5) Teoria Política Contemporânea. 
6) Teorias da Subjetividade e Identidade Política. 
8)- Violência, Subjetividade e Crise de Identidade. 
9)- Tópicos Especiais em Ciência Política I. 
 
LINHA  TEMÁTICA DE PESQUISA I –Poder, Subjetividade e Mudança Política. 
 
Descrição - Esta linha enfatiza, por um lado, as relações entre o instrumental 
teórico e conceitual da Ciência Política e ao instrumental teórico e conceitual 
da Psicanálise, sem prejuízo de outras abordagens de caráter 
multidisciplinar (enfoques histórico, sociológico, antropológico, jurídico, 

etc). Por outro, pretende  estudar e investigar as relações entre o fenômeno 
do poder e as suas múltiplas identidades no processo de mudança política.  
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Todos os professores da área são pesquisadores nesta linha de pesquisa 
com seus respectivos projetos.  

Professores / Pesquisadores 
 
Ari de Abreu Silva, Carlos Henrique Aguiar Serra, Carlos Sávio Teixeira, Célia 
de Andrade Lessa Kerstenety, Cesar Kiraly, Claudio de Farias Augusto,  
Eduardo Rodrigues Gomes, Gisálio Cerqueira Filho, Marcus Ianoni, Noéli 
Correia de Melo Sobrinho, Maria Antonieta Leopoldi, Renato Lessa.  

 
 
Área de Concentração II: Estado, Sociedade, Políticas Públicas e Interesses 
 
Ementa - Esta área põe em revista noções clássicas - tais como estado, processo 
decisório, ação coletiva - á luz de uma ótica que assume a mútua e diversificada 
interação entre Estado, governo e sociedade no âmbito do jogo de interesses e da 
formulação e implementação das políticas públicas. Propõe a utilização de novos 
conceitos propostos pela literatura recente - tais como governança (governance), 
governabilidade, arranjos sociais, capital social -  supondo que eles propiciam uma 
compreensão muito mais rica dos fenômenos estudados, na medida em que 
realça a capacidade da sociedade  intervir, propor e fiscalizar a formulação e a 
prática das  políticas públicas. Conjuga, também, as temáticas das tradicionais 
áreas de política de interesses e representação política com suas renovações 
desde os anos 60, explorando um amplo espectro na interação dessas esferas.  

Na subárea ambiental, o enfoque recai nas formas de modernização e 
mudança social, assim como nos efeitos de sua implementação sobre o ambiente 
e as populações.  

 
Disciplinas: 
 
1) Capital Social, Democracia e Desenvolvimento. 
2) Cidadania e Resolução de Conflitos no Brasil. 
3) Controle Social, Violência e Criminalidade. 
4) Estado e Desenvolvimento Econômico. 
5) Estado e Nação no Pensamento Político Brasileiro. 
6) Estado e Política na América Latina. 
7) Federalismo e Instituições de Governo no Brasil. 
8) Interesses e Política: Paradigmas e Análise. 
9) Partidos, Eleições e Representação Política no Brasil. 
10) Políticas Ambientais. 
11) Políticas de Desenvolvimento e Regimes Políticos. 
12) Políticas Econômicas e Impactos Sócio-culturais. 
13) Políticas Públicas e Processos Decisórios Governamentais. 
14) Representação Política, Sistemas Partidários e Regimes Eleitorais. 
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15) Sociedade, Violência e Criminalidade. 
16) Tópicos Especiais em Ciência Política II. 
 
 
Linha de Pesquisa II– Estado, Sociedade, Governo e Interesses em 
Contextos Democráticos. 
 
Descrição - Esta linha, no contexto das relações entre o Estado e a 
Sociedade, pretende  incentivar a análise e a pesquisa dos processos de 
tomada de decisão relativos à formulação e implementação das políticas 
públicas e a presença dos interesses prevalecentes no intercâmbio político 

que são de natureza distinta mas interfecundantes. Todos os professores da 
área são pesquisadores nesta linha de pesquisa com seus respectivos 
projetos.  
 
Professores / Pesquisadores 
 

Aloysio Henrique Castelo de Carvalho, Angela Vieira Neves, Ari de Abreu 
Silva, Carlos Henrique Aguiar Serra, Carlos Sávio Teixeira, Célia de Andrade 
Lessa Kerstenety, Claudio de Farias Augusto, Eduardo Rodrigues Gomes, 
Gisálio Cerqueira Filho, Inês Patrício, Marcus Ianoni, Maria Antonieta 
Leopoldi, Maria Celina D’Araújo, Selene Herculano.  
 

 
 

 
 


