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"Formação Política" tem inscrições em agosto
Palestra de abertura será com Fábio Konder Comparato, da Escola de Governo de São Paulo

A
Escola já fechou a programação do segun
do curso de Formação Política, promovi-

do em conjunto com a Escola de Governo de São
Paulo. As palestras começam em setembro e vão
até outubro, sempre às segundas-feiras, das 19
às 21 horas. Das 100 vagas, 30 destinam-se aos
integrantes do Banco de Desenvolvimento do
Servidor (BDS). As inscrições começam no dia
25 de agosto e vão até 10 de setembro, na Secre-
taria da Escola. Ataxa é de R$ 110,00, pagáveis
em duas parcelas.

• 1 019: "O papel do cidadão e do governo na
promoção da cidadania ou a herança cultural
e funcionamento das instituições públicas bra-
sileiras" (Fábio Konder Comparato, da Escola
de Governo de São Paulo)

• 8/9: "Ideologias políticas contemporâneas"
(Sheila Baggio, da Escola de Governo da Fun-
dação João Pinheiro)

•15/9: "Democracia na América Latina ou
Dilemas da Teoria Democrática' (Maria
Vitória Benevides, da Escota de Governo
da USP)

•2219: "G'overnance, Governabilidade e Refor-
ma do Estado" (Eli Diniz, professora da UFRJ)

• 2919: "Sistema Judiciário Brasileiro"

Conceito de Estado é
tema de mais um curso

utro curso programado para o segundo
semestre e'O conceito de Estado no

pensamento político". Ainda sem data marcada
para ocorrer, o curso pretende articular as vári-
as concepções existentes, "estabelecendo co-
nexões que permitam instrumentalizar critica-
mente a participação no atual debate sobre a
crise cio Estado". As aulas, ministradas, na mai-
oria, por rnestrandos da UFMG, destinam-se a
assessores parlamentares; estudantes de gra-
duação em Direito, Sociologia, Política, Filoso-
fia, Economia e História; profissionais da políti-
ca; sindicalistas e interessados na discussão so-
bre a crise do Estado.
Confira a programação.

Cidadania - A palestra de abertura ficará a
cargo do professor Fábio Konder Comparato,
da Escola de Governo de São Paulo. Ele falará
sobre "O papel do cidadão e do governo na
promoção da cidadania ou a herança cultural e
funcionamento das instituições públicas brasi-
leiras". O curso se encerra com a palestra
"Globahzação e Política", com o professor
Milton Santos, da USP O certificado será con-
cedido àqueles que freqüentarem, no mínimo,
70% do curso.

(Claudineu de Meio, da Escola de Governo
de São Paulo)
6/10: 'Missões do Poder Legislativo Con-
temporâneo" (Luís Aureliano Gama de
Andrade, da UFMG)

• 13/10: "Sistema Carcerário, aparelho poli-
cial e direitos humanos no Brasil' (Edmundo
Campos Coelho, do uperj)

*20110: "Impactos da Reforma do Estado em
Minas Gerais" (Paulo Haddad, da UFMG)

• 27/I0: "Meios de comunicação, política e
ética" (Lélio Fabiano dos Santos, da
PUCt1G)

'28/10: "Globalização e Política' (Milton
Santos,da USP)

"Política, educação e legalidade na República de
Platão" (Richard Romeiro Ol iveira)

• "A prudência na Política de ftristóteles' (Rubens
Moreira Enderle)

• "Ética e política no pensamento político de
Maquiavel" (Bruno Fonseca Ratton)

• "O conceito de Estado: Thomas Hobbes (1588/
679) (Marcelo Nilo)

•"O Estado como conflito entre o direito e a
moral na filosofia de Johann Gottlieb Fichte"
(Rodrigo Toledo Ferreira)

• "A idéia de Estado em Hegel: entre os antigos e
os modernos' (Cássio Corrêa Benjamim)

• "Nietache e crítica ao Estado" (Jairo Dás Car valho)
•"Hanna Arendt e o paradigma do anti/Estado'

(Nádia Souki)
• A concepção diatógica do Estado: Habermas"

(Gilberto Damasceno)
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