Universidade Federal de Pernambuco
Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano (MDU)
2020.2 Eletiva
Professor: Flávio A M de Souza
Professora convidada: Ana C R Cavalcanti (PPGDH)
Disciplina: Tópicos Avançados em Dinâmica e Gestão da Cidade: Arranjos institucionais e projetos urbanos
Carga horária: 30 horas
Créditos: 2
Ementa: Urbanização acelerada dos países em desenvolvimento; economia política da terra urbana; teoria
crítica urbana.
Objetivo: Examinar as causas e efeitos da urbanização acelerada nos países em desenvolvimento por meio da
perspectiva da economia política da terra urbana e a teoria crítica urbana do direito à cidade. Assim sendo, a
disciplina discute as relações dinâmicas entre Estado, sociedade e mercado examinado os processos
contemporâneos de crescimento urbano não somente pela expansão urbana física, mas também pelas mudanças
de enfoque da economia industrial para a economia dos serviços e a importância dos projetos urbanos em larga
escala na transformação da natureza da gestão pública.
Os alunos serão estimulados a discutirem o que tem motivado a urbanização (da escala transnacional ao local e
vice versa) e as instituições demandadas para as materializações dos projetos urbanos, com foco para os arranjos
institucionais emergentes nesses processos, em constante conflito com os direitos sociais à habitação e à cidade.
Avaliação: em aberto. A ser discutida com os alunos no primeiro dia de aula.

As atividades assíncronas serão acordadas com os alunos no primeiro dia de aula, podendo incluir
resenhas críticas, textos reflexivos, etc.
AULA DATA
CONTEÚDO
01
14/10/20 Apresentação da disciplina. Discussão inicial dos conteúdos a serem
trabalhados. Acordo didático de andamento da disciplina.
02
21/10/20 Estado, sociedade civil e legitimidade democrática (BRESSER PEREIRA,
1995).
O surgimento do Estado republicano (BRESSER PEREIRA, 2004)
Estado, estado-nação e revolução capitalista (BRESSER PEREIRA, 2010)
03
28/10/20 Federalismo e políticas públicas (ABRÚCIO; FRANZESE)O princípio da
eficiência (MODESTO)
Parcerias, novos arranjos institucionais e políticas públicas no nível
local de governo (FARRAH)
04
04/11/20 As três versões do neo-institucionalismo (HALL; TAYLOR)
Reflexão crítica sobre o tema: “Estado e Mercado, Público e Privado”.
(VACCA)
Trajetória da gestão pública brasileira (ABRÚCIO)
05
11/11/20 Institutions (NORTH)
The contending perspectives on public management: a philosophical
investigation (DIXON; DOGAN)
Financeirização no Brasil (PAULANI)
06
18/11/20 Managing government, governing management (MINTZBERG)
Da velha à Nova Gestão Pública - NGP (UNDP)
07
08

25/11/20 Políticas públicas: NGP (VÁZQUEZ; DELAPLACE)
Políticas públicas: implementação (LOTTA)
Arranjos para a implementalção das políticas públicas (CAPELLA
02/12/20 PPP no Brasil e na Inglaterra (PECI; SOBRAL)
PPP no Brasil e em Portugal (ALVARENGA)
GPU – avaliação (NOBRE)
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