
EMENTAS DAS DISCIPLINAS OPTATIVAS 
 
SPO7060 – Tópicos especiais em Sociologia VIII – Teorias da injustiça 
e do sofrimento social  
Horário: Sextas-Feiras das 18:30-22:00  
Professor: Luiz Gustavo da Cunha de Souza  
Contato: gustavo.cunha.s@ufsc.br  
Ementa: Estudo de um tema específico e pertinente em Sociologia.  
Tema, objetivo e metodologia: O objetivo do curso é apresentar um 
panorama de perspectivas teóricas, descritivas e críticas a respeito da 
expressão de injustiças e sofrimentos sociais por meio de teorias e 
conceitos sociológicos. Dado o caráter panorâmico do curso, sua intenção 
não é se aprofundar em nenhuma das formas de injustiça e sofrimento, mas 
possibilitar que as e os participantes tomem contato com discussões 
teóricas críticas sobre a história da análise sociológica de injustiças 
socialmente causadas e sobre suas atualizações por meio de autoras e 
autores contemporâneos. Desse modo, o curso pretende tratar tanto de 
temas históricos, como a formação de classes subalternas no nascente 
capitalismo industrial do século XIX, quanto de formas de opressão cuja 
articulação teórica ganhou expressão e centralidade principalmente nos 
séculos XX e XXI, como foi o caso dos movimentos feminista, antirracista 
e de pluralidade de gênero. Por meio desse contato com a bibliografia que 
trata desse assunto espera-se que as e os estudantes inscritos no curso 
possam, em primeiro lugar, ter acesso a novas referências bibliográficas; 
em segundo lugar, espera-se que, uma vez realizado o mapeamento 
bibliográfico, essas mesmas e esses mesmos estudantes possam identificar 
caminhos de pesquisa a seguir com bibliografia mais completa e atualizada 
do que a de um curso panorâmico, caso o tema lhes interesse.  
As aulas serão expositivas e a leitura da bibliografia é obrigatória. A 
participação em sala de aula é incentivada. 

SPO7071- Estado e Políticas Públicas.  
Profª Ligia Helena Lüchmann  
Turma: 09320 – Segunda-feira 18:30 hs – 4 aulas  
EMENTA: O conceito de Estado. Estado e sociedade no capitalismo 
contemporâneo. Democracia, descentralização e reforma do Estado. Estado 
e instituições. Estado e proteção social num mundo globalizado. Welfare 
State: emergência e declínio. Razões do Estadoprovidência e condições 
morais do Estado-prisonal. Políticas públicas, neo-institucionalismo e 
escolha racional. Novos bens públicos e as agências regulatórias. 
Federalismo e poder local. Políticas Públicas e Sociedade Civil. 
Movimentos sociais e esferas públicas de gestão.  
 



SPO 7078 Tópicos Especiais em Política IV - Instituições Políticas 
Comparadas  
Professor: Dr. Luís Felipe G. da Graça (luis.graca@ufsc.br)  
Programa da Disciplina Ementa: Apresentar o campo de estudos das 
instituições políticas comparadas e a corrente neoinstitucionalista da 
Ciência Política. Discutir regimes políticos, formas e sistemas de governo, 
sistemas eleitorais, Partidos Políticos e Sistemas Partidários, relações 
executivo-legislativo em sistemas parlamentaristas e presidencialista; e 
Federalismo. O curso buscará apresentar as principais instituições que 
regem o funcionamento democrático comparando Brasil com outros casos 
emblemáticos. 

SPO 7079 - Tópicos Especiais em Política V – Além do Bem e do Mal 
(Nietzsche)  
Prof. Jean Gabriel Castro da Costa  
Turma 09320 - terça-feira 18:30 - 4 créditos  
EMENTA: Esta disciplina pretende oferecer uma leitura atenta de uma das 
principais obras de Friedrich Nietzsche, Além do Bem e do Mal: prelúdio a 
uma filosofia do futuro. Esta obra apresenta os principais temas de seu 
pensamento: sua análise crítica da moral e da modernidade, sua reflexão 
sobre concepções modernas de liberdade e democracia, sua teoria do 
conhecimento e visão sobre o perspectivismo, sua concepção de filosofia e 
avaliação sobre o papel dos filósofos, sua reflexão sobre a questão do 
sujeito, sua apresentação da hipótese da vontade de poder, entre outros 
temas. O livro será lido integralmente e serão consultados outros textos de 
Nietzsche e de comentadores. Esta disciplina pretende contribuir não 
apenas para a compreensão da filosofia de Nietzsche, mas também para a 
discussão sobre as principais questões da modernidade sob uma ótica que 
influenciou outros pensadores e cientistas sociais e está presente nos 
debates contemporâneos sobre questões éticas, sociais, políticas e 
epistemológicas. 


