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Disciplina: POLÍTICAS SOCIAIS Código: GP 120  
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( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(  ) Semestral   (  ) Anual     (  ) Modular   (  X ) Resolução 22/21-CEPE 

Pré-requisito: NÃO Co-requisito: NÃO Modalidade: ( x ) ERE - Ensino Remoto Emergencial 

CH Total: 60 

CH semanal: 05 
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 00 

Campo (CP): 
00 

Estágio (ES): 
00 

Orientada (OR):  
00 

Prática Específica 
(PE): 00 

Estágio de Formação Pedagógica 

(EFP): 
Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

    

 

 

EMENTA 
 

Cidadania e democracia. Legislação em direitos humanos. Políticas sociais de desenvolvimento. 
Políticas de resgate social. Programas de Suplementação de renda. Programas de igualdade de 
oportunidade por raça, gênero e origem social. Programas de prevenção a delitos e 
comportamento criminoso. Programas de combate à violência doméstica e social. Programas 
governamentais de habitação. Orçamento participativo como política de responsabilização social 
por gastos públicos. Políticas de ação afirmativa. Estatuto da criança e do adolescente. Estatuto 
da juventude. Estatuto do idoso. 
 
 

 

OBJETIVO GERAL 
 Compreender os problemas sociais contemporâneos e a importância das políticas sociais. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Compreender a situação e a importância das políticas sociais diante da pandemia da 
Covid-19; 

•  Analisar os discursos de desenvolvimento e a necessidade de um novo contrato social e 
democracia substantiva e cidadania; 

• Compreender as intersecções entre gênero, raça e trabalho e como essas categorias se 
articulam na realidade concreta, gerando e reproduzindo desigualdades sociais; 

• Analisar a partir dos conceitos de classe, Gênero, Raça e sua Interseccionalidade, a 
importância de Políticas sociais efetivas diante da desigualdade social brasileira; 

• Compreender o que são ações afirmativas e qual o papel do Estado na diminuição das 
desigualdades de raça, gênero e classe; 

• Descrever as atuais condições de vida da população negra no Brasil e suas múltiplas 
vulnerabilidades; 

• Refletir acerca dos principais impactos da pandemia da covid-19 sobre o trabalho e o 
aprofundamento das desigualdades sociais. 

 
 

 

PROGRAMA  
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O curso está estruturado em 12 semanas, com carga horária de 5 horas por semana, respeitados os períodos de 
recesso e feriados. Em cada semana serão realizados encontros síncronos pelo teams com duração prevista de 
1 hora, sempre às segundas-feiras, das 21h às 22h, e atividades assíncronas, disponibilizadas através da 
plataforma TEAMS, cujo tempo estimado de execução é de 4 horas. Ao término de cada unidade didática será 
solicitada uma atividade de avaliação que servirá como base para o controle de nota e frequência do módulo, com 
o peso em relação à nota final e correspondência em termos de carga horária para controle de frequência abaixo 
especificadas: 
 
 

 PARTE I – PROBLEMAS BRASILEIROS, CIDADANIA, DEMOCRACIA E ESTADO 

UNIDADE SEMANA DATAS TEMAS E CONTEÚDOS ATIVIDADES  

1 

1 10.05 – 14.05 

▪ Apresentação e Discussão Introdutória 

Explicação sobre a estrutura do módulo e o 
plano de ensino. Dinâmica das aulas. 
Procedimentos didáticos. Avaliação e 
controle de frequência. Introdução ao tema 
das desigualdades sociais. Constituição 
Federal; 

Atividade síncrona: 

10.05 -,21h às 22h, 

(1 hora) 

Atividades assíncronas: 
disponíveis no TEAMS 

(4 horas) 

2 17.05 – 21.05 

▪ Classe, Gênero, Raça e Sua 

Interseccionalidade no desenvolvimento. 

Trabalho, classe e estratificação social. Raça 
e etnia. A intersecção entre classe, gênero e 
raça. Trabalho, classe e estratificação social. 
Raça e etnia. A intersecção entre classe, 
gênero e raça. Desenvolvimento e novas 
leituras a partir do Território e da diferença. 

Atividade síncrona: 
17.05 - 21h às 22h, 

(1 hora) 

Atividades assíncronas: 
disponíveis no TEAMS 

(4 horas) 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 1 
PRAZO DE ENTREGA: 17.05 
CORRESPONDÊNCIA EM TERMOS DE CARGA HORÁRIA: 10 horas 
PESO EM RELAÇÃO À NOTA FINAL: 15% 

2 

3 24/05– 28/05 

▪ Pobreza, Desigualdade, Exclusão e 
Cidadania: correlações, interseções e 

oposições: O dilema brasileiro. Estrutura 
econômica e mercado de trabalho; 
Padrão de vida e distribuição de 
renda; e Educação: Os indicadores 

Sociais. 

 

 

Atividade síncrona: 
24/05- 21h às 22h, 

(1 hora) 

Atividades assíncronas: 
disponíveis  

(4 horas) no TEAMS 

4 31/05 – 04.06 

 O Estado de Direito Moderno e o 
Paradigma emergente: Modernidade; seus 
três princípios básicos, os dois pilares da 
modernidade; Teoria do novo contrato social; 
a erosão do contrato social; o tipo fascista de 
sociabilidade; 

Atividade síncrona: 
31/05 - 21h às 22h, (1 hora) 

Atividades assíncronas: 
disponíveis no TEAMS 

(4 horas) 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 2 
PRAZO DE ENTREGA: 31/05/2020 
CORRESPONDÊNCIA EM TERMOS DE CARGA HORÁRIA: 10 horas 
PESO EM RELAÇÃO À NOTA FINAL: 15% 

3 5 07.06 – 11.06 

▪ Cidadania, democracia, pluralidade, 
alteridade e diferenças  

A sombra da democracia: alteridade, ser 
humano; ética, reinvenção da democracia; a 
tomada do inconsciente e a vida como obra 
de arte; democracia substantiva, democracia 
formal; Democracia e cidadania 

Atividade síncrona: 
07.06 - 21h às 22h, 

(1 hora) 

Atividades assíncronas: 
disponíveis no TEAMS 

(4 horas) 
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6 14.06– 18.06 

▪ Gênero, violência, fome e Trabalho 

Divisão sexual do trabalho. Trabalho 
remunerado x trabalho não remunerado. As 
mulheres no mercado de trabalho e a dupla 
jornada Trabalho e espaço doméstico. 
Desigualdades salariais. A violência contra as 
mulheres; violência contra crianças, a fome 
no Brasil.. 

Atividade síncrona: 
14.06 - 21h às 22h, 

(1 hora) 

Atividades assíncronas: 
disponíveis no TEAMS 

(4 horas) 

7 21.06 – 25.06 

 A Proteção Social Promovida pelo Estado: 
histórico e mais alguns conceitos relevantes. 

Início das entregas das pesquisas sobre 
Políticas sociais em dupla para apresentação 
a partir de 28.06  no TEAMS. 

Atividade síncrona: 
21.06 - 21h às 22h, 

(1 hora) 

Atividades assíncronas: 
disponíveis l no TEAMS 

(4 horas) 

 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 3 
PRAZO DE ENTREGA: 21.06 
CORRESPONDÊNCIA EM TERMOS DE CARGA HORÁRIA: 15 horas 
PESO EM RELAÇÃO À NOTA FINAL: 25% 

 

PARTE 2 – PESQUISA SOBRE AS POLÍTICAS SOCIAIS EM CURITIBA DE ENFRENTAMENTO A 
PANDEMIA DE COVID-19 e boas práticas. (dupla ou trio – 2 pontos participação e 2 pontos pela apresentação) 

 

UNIDADE SEMANA DATAS TEMAS E CONTEÚDOS  

4 
 

8 28.06-04.07 

▪ As políticas de proteção social e 
segurança pública. 

. Uma Avaliação de Impacto de Política de 
Segurança Pública: o Programa Estado 
Presente do Espírito Santo. 
Brasil: Violência letal, encarceramento em 
massa e vulnerabilidade da população negra. 
Racismo de Estado. Igualdade formal x 
desigualdade real. 

Atividade síncrona: 
28.06- 21h às 22h, 

(1 hora) 

Atividades assíncronas: 
disponíveis no TEAMS 

(4 horas) 

9 05.07 – 12.07 

▪ As Desigualdades e as oportunidades de 

trabalho 

Solucionando problemas complexos? 
Desafios da implementação de políticas 
intersetoriais em Curitiba. Política social de 
desenvolvimento social pelo fomento ao 
empreendedorismo; como é o IDMPE, qual a 
importância da Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresa? O que é o MEI? E a pejotização? 

 

Atividade síncrona: 
05.07 - 21h às 22h, 

(1 hora) 

Atividades assíncronas: 
disponíveis no TEAMS 

(4 horas) 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 4 
PRAZO DE ENTREGA: 05.07 
CORRESPONDÊNCIA EM TERMOS DE CARGA HORÁRIA: 10 horas 
PESO EM RELAÇÃO À NOTA FINAL: 20% 

5 

10 12.07- – 15.07 

-Políticas sociais e a pandemia 

Covid-19 na região metropolitana de Curitiba: 
a pandemia no território e as políticas 
públicas de mitigação de danos em 2020. 
 
Políticas culturais e fomento a Economia 
Criativa. 
 

Atividade síncrona: 
12.07- 21h às 22h, 

(1 hora) 

Atividades assíncronas: 
disponíveis no TEAMS 

(4 horas) 

11 15.07-26.07 
▪ Políticas Afirmativas e UFPR frente a 
pandemia 

Atividade síncrona: 
15.07- 21h às 22h, 

(1 hora) 
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Desigualdades sociais entre os estudantes. 
Grupos vulneráveis e a superação das 
desigualdades. Políticas Institucionais e 
ações afirmativas. As políticas de cotas e a 
política de permanência do estudante 
vulnerável. 

Atividades assíncronas: 
disponíveis no TEAMS 

(4 horas) 

12 26.07– 27/03 

▪ Trabalho, gênero e raça no contexto da 
pandemia da Covid-19: políticas sociais 
desenvolvidas no período da pandemia 
em Curitiba. 

Isolamento social e trabalho remoto. 
Impactos da pandemia sobre o mundo do 
trabalho e as clivagens de gênero e raça. 
Aprofundamento das desigualdades sociais. 
Crianças em vulnerabilidade. Mulheres da 
segurança pública em Curitiba: intersecções 
entre gênero, trabalho, violência(s) e saúde.  
 
Programa de Combate à violência contra a 
mulher. 

 

Atividade síncrona: 
26.07 - 21h às 22h, 

(1 hora) 

Atividades assíncronas: 
disponíveis no TEAMS l 

(4 horas) 

ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO 5 
PRAZO DE ENTREGA: 10.07.2021 
CORRESPONDÊNCIA EM TERMOS DE CARGA HORÁRIA: 15 horas 
PESO EM RELAÇÃO À NOTA FINAL: 20% 

prova de 
exame 

final 

 02.08.2021 – todo o conteúdo da disciplina 

 
 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

O canal de comunicação oficial entre os alunos do módulo e a docente responsável será a plataforma TEAMS onde 
estarão disponíveis todas as informações sobre o módulo e as atividades realizadas, tanto assíncronas quanto 
síncronas.   

As atividades síncronas serão realizadas pelo teams, para esclarecimentos de dúvidas, sínteses de conteúdos e, 
eventualmente, realização de debates mediados pela professora. Todos os encontros síncronos serão gravados e 
disponibilizados aos estudantes que não possam participar da atividade no horário previsto.  
 
As atividades assíncronas serão disponibilizadas na plataforma TEAMS e consistirão em:  
i) vídeos de power point com explicação do conteúdo por áudio ou vídeo gravados previamente pela professora e 
disponíveis no canal do youtube; 
ii) leitura de textos, que poderão ser artigos, capítulos de livro ou outros materiais, sempre disponíveis online ou 
digitalizados; 
iii) indicação de vídeos de materiais já disponíveis no youtube, como palestras, entrevistas, documentários, filmes e 
outros; 
iv) realização de atividades de assimilação dos conteúdos que servirão como base para a avaliação e controle de 
frequência.   
v) desenvolvimento de pesquisa sobre políticas sociais de enfrentamento a pandemia de COVD-19 em Curitiba. 
 

 

Para as atividades remotas, o uso das mídias e os recursos tecnológicos: Os estudantes têm acesso ao suporte tecnológico 

pessoal ou disponibilizado pelas Ações mantidas pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantes (PRAE) por: 

• empréstimo de computadores para estudantes com cadastro deferido nos programas PROMISAES (Projeto Milton 

Santos de Acesso ao Ensino Superior) e/ou PROBEM (Programa de Benefícios Econômicos para a Manutenção aos 
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Estudantes) ou ainda estudantes cadastrados/as no Programa de Bolsa Permanência MEC, assim como estudantes não 

beneficiários dos programas da PRAE, com comprovada fragilidade econômica, matriculados em curso de educação superior, 

profissional e tecnológica da UFPR; 

• aquisição de serviço de conexão à rede internet para estudantes dos cursos de educação superior, profissional e 

tecnológica da UFPR com cadastro deferido no PROMISAES ou PROBEM ou com cadastro ativo no PBP-MEC (Programa de 

Bolsa Permanência do MEC); doação de equipamentos computacionais e de recepção e manutenção dos equipamentos 

doados, com a participação da Pró-Reitoria de Administração (PRA), por meio da Agência de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (AGTIC); 

 
 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DE FREQUÊNCIA 
 

A avaliação e o controle de frequência serão realizados através das atividades de assimilação dos conteúdos 
solicitadas ao término de cada unidade didática. Elas consistirão na elaboração de resenhas e sínteses de leituras 
orientadas; análise de filmes, músicas ou outros materiais indicados pela professora; ou ainda na entrega de textos 
respondendo a questões discursivas previamente formuladas e uma atividade em dupla de pesquisa sobre políticas 
sociais em Curitiba.  
 
A tabela abaixo sintetiza a quantidade de atividades de avaliação solicitadas, unidades didáticas e aulas 
equivalentes, datas de entrega, correspondência em termos de carga horária para controle de frequência e peso e 
relação à nota final:   
 

ATIVIDADE DE 
AVALIAÇÃO N. 

UNIDADE AULAS 
PRAZO DE 
ENTREGA 

CARGA 
HORÁRIA 

PESO EM RELAÇÃO 
À NOTA FINAL 

1 1 1 e 2 
       17.05 

 
10 horas 15% ou 1,5 

2 2 3 e 4 31.05 10 horas 20% ou 2,0 

3 3 5, 6 e 7 21.06 15 horas 25% ou 2,5 

4 4 8 e 9 
       05.07 

 
10 horas 20% ou 2,0 

5 5 10, 11 e 12 
       26.07 

 
15 horas 20% ou 2,0 

    Total: 60 horas Total: 10,0 

 

Os conceitos serão atribuídos com base nos seguintes critérios: 
 
=Nota final entre 7,0  - o estudando será aprovado 
= Nota final entre 4,0- o estudando terá que fazer prova de exame final, sendo aprovado se tiver desempenho 
superior a 50% 
= Nota final igual ou abaixo de 3,9 - o estudante será reprovado 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BIROLI, Flávia; MIGUEL, Luis Felipe. Gênero, raça, classe: opressões cruzadas e convergências na reprodução das 

desigualdades. Mediações, Londrina, v. 20 n. 2, p. 27-55, jul./dez. 2015. Disponível em: 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes/article/view/24124 

BRITES, Jurema; PICANÇO, Felícia. O emprego doméstico no Brasil em números, tensões e contradições: alguns achados de 

pesquisas. Revista Latino-americana de Estudos do Trabalho, ano 19, nº 31, 2014, 131-158. Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/281111919_O_emprego_domestico_no_Brasil_em_numeros_tensoes_e_contradicoes

_RELET_no_31_2014 

FALEIROS, Vicente de Paula. O Que é Política Social. 2ª ed. São Paulo, Brasiliense, 1986. 

FERREIRA, Marcia Regina. O orçamento participativo como instrumento de geração de capital social: um estudo sobre o 

Conselho do orçamento participativo –ano 2001/2002 – do município de Maringá –PR. Dissertação (Mestrado UEM), 2002. 

Disponivel em Domínio Público - Detalhe da Obra (dominiopublico.gov.br) 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes/article/view/24124
https://www.researchgate.net/publication/281111919_O_emprego_domestico_no_Brasil_em_numeros_tensoes_e_contradicoes_RELET_no_31_2014
https://www.researchgate.net/publication/281111919_O_emprego_domestico_no_Brasil_em_numeros_tensoes_e_contradicoes_RELET_no_31_2014
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=43105


  
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DEEDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA 

HIRATA, Helena. Gênero, classe e raça. Interseccionalidade e consubstancialidade das relações sociais. Tempo Social, USP, 

v. 26, n. 1, p. 61 – 73., jun. 2014. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/ts/article/view/84979 

HIRATA, Helena; KERGOAT, Danièle. Novas configurações da divisão sexual do trabalho. Cadernos de Pesquisa, v. 37, n. 

132, p. 595-609, set./dez. 2007.Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/cp/v37n132/a0537132.pdf 

IBGE. Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira: 2020. 

Disponível em IBGE | Biblioteca | Detalhes | Síntese de indicadores sociais : uma análise das condições de vida da 

população brasileira : 2020 / IBGE, Coordenação de População e Indicadores Sociais 

KALLEBERG, Arne. O crescimento do trabalho precário: um desafio global. Revista Brasileira de Ciência Sociais, v. 24, 69, 

p. 22 – 30, fev. 2009. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

69092009000100002&lang=pt 

LEITE, Marcia; SOUZA, Silvana. Políticas de Emprego e Igualdade de Oportunidades de Gênero e Raça no Brasil. In: OIT. 

Igualdade de gênero e raça no trabalho: avanços e desafios / Organização Internacional do Trabalho. - Brasília: OIT, 2010, 

p. 101 – 146. Disponível em: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-

brasilia/documents/publication/wcms_229333.pdf 

PIRES, Roberto (org.) Implementando desigualdades: reprodução de desigualdades na implementação de políticas públicas. 

Rio de Janeiro: IPEA, 2019. Disponível em: 

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34743 

 

PDUR. Dez meses de Covid-19 na região metropolitana de Curitiba: a pandemia no território e as políticas públicas de 

mitigação de danos em 2020. Disponível em COVID-19 na Região Metropolitana de Curitiba: a pandemia no território e nas 

políticas públicas em 2020 - Observatório das Metrópoles (observatoriodasmetropoles.net.br) 

 

SANTOS, Maria Paula Gomes. O Estado e os problemas contemporâneos. 2. ed. Florianópolis: Departamento de Ciências da 

Administração / UFSC, 2012. Disponível PNAP - Modulo Basico - GP - O Estado e os Problemas Contemporaneos.pdf 

(capes.gov.br) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal Atualizada em 

2020: Disponível em CF88_EC105_livro.pdf (senado.leg.br) 

BULGACOV, Y .L M. et al . Jovem empreendedor no Brasil: a busca do espaço da realização ou a fuga da exclusão?. Rev. Adm. 
Pública,  Rio de Janeiro ,  v. 45, n. 3, p. 695-720,  June  2011 .   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122011000300007&lng=en&nrm=iso> 

FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação. 9. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988 

IBGE. Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira – 2020. Disponível em 

liv101760.pdf (ibge.gov.br) 

IPEA. Políticas Sociais: acompanhamento e análise sobre vinte anos da Constituição Federal. N. 17, vol.3.Disponivel em 

Políticas Sociais: acompanhamento e análise - Vinte Anos da Constituição Federal - Volume 2 (ipea.gov.br) 

IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Políticas sociais: acompanhamento e análise, v. Apresentação, 1, 2 e 3 – 

Brasília – DF.IPEA. Atlas da Violência 2020 – principais resultados. Brasília, 2020. Disponível em: 

https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/ 

IPEA.Texto para discussão. Uma Avaliação de Impacto de Política de Segurança Pública: o Programa Estado Presente do Espírito 

Santo. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. - Brasília: Rio de Janeiro : Ipea, 2020 Disponível em . 4954-td2543.pdf 

(ipea.gov.br) 

http://www.revistas.usp.br/ts/article/view/84979
https://www.scielo.br/pdf/cp/v37n132/a0537132.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101760
https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101760
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69092009000100002&lang=pt
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69092009000100002&lang=pt
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-brasilia/documents/publication/wcms_229333.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-brasilia/documents/publication/wcms_229333.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34743
https://www.observatoriodasmetropoles.net.br/covid-19-na-regiao-metropolitana-de-curitiba-a-pandemia-no-territorio-e-nas-politicas-publicas-em-2020/
https://www.observatoriodasmetropoles.net.br/covid-19-na-regiao-metropolitana-de-curitiba-a-pandemia-no-territorio-e-nas-politicas-publicas-em-2020/
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/145394/1/PNAP%20-%20Modulo%20Basico%20-%20GP%20-%20O%20Estado%20e%20os%20Problemas%20Contemporaneos.pdf
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/145394/1/PNAP%20-%20Modulo%20Basico%20-%20GP%20-%20O%20Estado%20e%20os%20Problemas%20Contemporaneos.pdf
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/566968/CF88_EC105_livro.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101760.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=5607
https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/
https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/arquivos/artigos/4954-td2543.pdf
https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/arquivos/artigos/4954-td2543.pdf


  
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DEEDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA 

 

IPEA . Trabalho e riscos sociais no Brasil .In: Perspectivas da política social no Brasil, 2010 Disponível em . Perspectivas da 

Política Social no Brasil (ipea.gov.br).  

 

SANTOS,F. BRAGA Administração do Pós-desenvolvimento de Arturo Escobar Disponível em Microsoft Word - ESO260.doc 

(anpad.org.br) 

 

SOUZA, Jesse. Ralé Brasileira: quem é e como vive. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009. Disponível em: 

http://flacso.redelivre.org.br/files/2014/10/1143.pdf 

 
 

Docente responsável: Marcia Regina Ferreira     
Curitiba, 15 de abril de 2021 
 
Assinatura:   
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 

 

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=6487&catid=265
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=6487&catid=265
http://www.anpad.org.br/diversos/down_zips/73/2014_EnANPAD_ESO260.pdf
http://www.anpad.org.br/diversos/down_zips/73/2014_EnANPAD_ESO260.pdf
http://flacso.redelivre.org.br/files/2014/10/1143.pdf

