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Como estudar as ideias: o século XIX

14 de março, às 17h30, sala 14. Aula Inaugural da Pós

Using political methodology to say something about politics
21 de março, às 10h, sala 8. IP

Os Seminários objetivam estreitar laços com pesquisadores nacionais e
estrangeiros e constituem uma das principais atividades de formação
dos alunos de Mestrado e Doutorado em Ciência Política da USP. A
programação é dividida em Seminários de Departamento (DCP) e
Seminários de Área. Os primeiros se destinam a conferências de caráter
abrangente e os segundos à produção de ponta no interior das áreas de
Instituições Políticas (IP), Teoria Política (TP) e Relações Internacionais
(RI). Ao lado destes, teremos o III Seminário Discente da Pós-Graduação,
com a apresentação pública de trabalhos de alunos, propiciando o
exercício da exposição e do debate entre discentes, docentes e público
externo. Buscamos com essa programação tornar mais viva a dinâmica
acadêmica, envolvendo efetivamente alunos e pesquisadores no debate
de conceitos, métodos e resultados de pesquisa, num trabalho coletivo de
aperfeiçoamento da própria Ciência Política.

José Murilo de Carvalho
(UFRJ)

Guy Whitten

(Texas A&M University)

Por dentro do presidencialismo de coalizão: Timothy Power
visões dos legisladores no Brasil, Chile e Equador (University of Oxford)
04 de abril, às 17h30, sala 14. DCP

Marxismo como ciência social
11 de abril, às 10h, sala 8. TP

How and why civil wars have changed over the past two centuries
18 de abril, às 10h, sala 105. IP/RI (1)

O debate público sobre a ação afirmativa
22 de abril, às 17h30, sala 14. Conferência de abertura do III Seminário Discente

III Seminário Discente da Pós-Graduação em Ciência Política
De 22 a 26 de abril, salas 14 e 8. IP/TP/RI

Crimes nas grandes metrópoles
02 de maio, às 10h, sala 8. IP

El pasaje del sujeto antiguo al sujeto medieval:
hermenéuticas contemporâneas

Adriano Codato (UFPR)
e Renato Perissinotto (UFPR)
Stathis Kalyvas
(Yale University)

João Feres Júnior
(IESP/UERJ)

Alunos da Pós-Graduação e
Debatedores convidados
Cláudio Beato (UFMG)
Debatedor: Eduardo Marques (DCP/USP)
Miguel Rossi

(Universidad de Buenos Aires)

09 de maio, às 17h30, sala 14. DCP

The unexpected crisis of fiscal federalism in Europe
16 de maio, às 10h, sala 105. IP (2)

Mídia e democratização no Brasil:
a TV Globo e os dilemas da representação política

Scott Greer

(University of Michigan)

Mauro Porto
(Tulane University)

23 de maio, às 10h, sala 105. TP/IP

The political party-interest group connection
06 de junho, às 17h30, sala 14. DCP

Do political budget cycles differ in latin american democracies?
13 de junho, às 10h, sala 105. IP

Simulação baseada em agentes para Ciências Sociais
20 de junho, às 10h, sala 8. IP/TP/RI

Rising Brazil: what role for human rights?
27 de junho, às 10h, sala 105. RI/TP

Local Prédio de Filosofia/Ciências Sociais da Cidade Universitária, Av. Professor Luciano Gualberto, 315, São Paulo-SP.
Organização e apoio: Programa de Pós-Graduação e Departamento de Ciência Política da USP.
Em colaboração com: (1)Núcleo de Estudos Comparados e Internacionais (NECI);
(2) Centro de Estudos da Metrópole (CEM).

Clive Thomas

(University of Alaska Southeast)

Lorena Barberia
(DCP/USP)

Jaime Sichman
(Politécnica USP)

Par Engstrom

(University College London)

Mais informações 3091 3754. Programação atualizada no site www.fflch.usp.br/dcp/

Abertos ao público e à imprensa, sem necessidade de inscrição prévia.
CAPES/PROEX 23038.003637/2011-97

