
 

 
 

EMENTA DE CURSO LIVRE 
  Carga Horária 

Tema 
 

REFORMAS DO ESTADO BRASILEIRO 
 Teóricas Práticas Estágio Total 

Ementa O curso aborda as mudanças na organização política do 
Estado brasileiro após o advento da República (1889), 
buscando relacionar os modelos adotados com as 
alterações advindas da alternância de poder entre as 
classes dominantes, as modificações na economia e na 
infraestrutura da sociedade como um todo.  

6 - - 6 
 

Pré-Req. 
 

Curso  

DOCENTE(S) 
Professor/ 

Assistente/ 
Monitor 

Cacau Pereira – Mestre em Educação, Advogado com Especialização em Direito Público e Extensão em 
Previdência pública, regimes próprios e previdência complementar 
Eric Gil Dantas – Economista, Mestre e Doutor em Ciência Política 

  

VALIDADE 
Validade 2º semestre / 2020 Horário 

 
Sábado 

12/09/2020 
Sábado 

19/09/2020 

   

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Objetivos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 

- Analisar e compreender as mudanças na organização política do Estado brasileiro durante a 
República 
- Identificar e compreender os modelos adotados em sua relação com as alterações na superestrutura 
política e as mudanças no modo de produção capitalista 
- Analisar como se deu a organização dos serviços públicos e a relação do Estado com os seus 
servidores 
- Identificar as alterações legislativas mais significativas nas áreas dos direitos trabalhistas, 
previdenciários, da seguridade social e da educação.  
- Identificar as tendências mais recentes no modelo de gestão do Estado nos marcos da globalização 
da economia e da ação das agências e organismos multilaterais 
 
1. Conceitos básicos para a conceituação do Estado e seu papel nas sociedades de classes 
2. Conceitos políticos básicos para a análise e caracterização da realidade social 
3.    As diversas fases de organização do Estado brasileiro durante a República burguesa 

3.1. A República Velha (1889-1930) 
3.2. Os governos Vargas (1930-1945) 
3.2. A ditadura militar (1964-1985) 
3.3. A Constituinte de 1988 
3.4. Dos governos FHC ao primeiro mandato de Lula/PT (1995-2003) 
3.5. Os governos Temer e Bolsonaro (2016-2020) 

4.   Os estudos do Banco Mundial (2017 e 2019) e as propostas de reformas na área administrativa e 
dos serviços públicos 
5.   Propostas legislativas em tramitação no Congresso Nacional 
 

II – Metodologia 
Procedimentos 

didáticos 
 

Bibliografia 
 

Formas de 
Avaliação 

Aulas expositivas com utilização de recursos audiovisuais em ambiente virtual 

 


