Tema absolutamente central no mundo
contemporâneo é o avanço das desigualdades sociais,
com o seu cortejo de impactos negativos, societários e
individuais, e a interrogação que este avanço apresenta
para agendas e possibilidades de estados nacionais e
subnacionais levarem adiante políticas efetivas, dadas as
várias pressões sob as quais se encontram. A linha reúne
pesquisas que se dedicam à análise interdisciplinar de
condicionantes e políticas relacionadas à promoção
de bem-estar, redução da pobreza e das desigualdades
socioeconômicas, além de políticas macroeconômicas e
industriais, incidentes sobre propósitos mais gerais de bem-estar
dentro de uma concepção abrangente de desenvolvimento, com
ênfase no caso brasileiro.
A investigação sobre governança e capacidades estatais,
accountability e esferas do poder, com destaque para a
abordagem do institucionalismo histórico, integra a linha, neste
caso com foco no efetivo poder de agência do estado para a
promoção de políticas públicas.
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Linha de Pesquisa

A Linha abrange as seguintes temáticas: convenções ambientais
globais; governança, marco regulatório e políticas públicas
ambientais; cooperação, governos subnacionais e governança da
água; áreas protegidas, inclusão social e comunidades tradicionais;
planejamento participativo na gestão ambiental pública; impactos
de grandes empreendimentos e conflitos socioambientais; serviços
ecossistêmicos associados à biodiversidade; mitigação e adaptação
às mudanças climáticas; fontes renováveis alternativas de energia;
gestão compartilhada dos recursos comuns (marinhos e florestais);
turismo, lazer e cultura; qualidade ambiental; inovação induzida
pela gestão ambiental; negócios sustentáveis e mercados inclusivos.
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POLÍTICAS DE BEM-ESTAR e CAPACIDADES
ESTATAIS

SUSTENTABILIDADE e GOVERNANÇA
AMBIENTAL

Esta linha de pesquisa entende a governança ambiental
como um campo policêntrico e aberto à participação
de atores não-estatais nos processos decisórios, e
tem como objetivos: a) Gerar conhecimento para a
formulação, análise e avaliação de políticas públicas
de preservação, conservação e uso sustentável da
biodiversidade e dos recursos naturais; b) Contribuir
na formação de gestores públicos e pesquisadores para
atuarem nos órgãos ambientais, na estrutura regulatória
e no desenho de arranjos institucionais voltados à gestão dos
recursos naturais e dos bens comuns, como água, ar, solo,
biodiversidade e clima.

Linha de Pesquisa

PPED
2020

O PPED organiza-se em quatro linhas de pesquisa que
conformam as ideias centrais do Programa.
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Programa de
Pós-graduação em
Políticas Públicas,
Estratégias e
Desenvolvimento do
Instituto de Economia/UFRJ
(em associação com
Fiocruz/CDTS)

(em associação
com Fiocruz/CDTS), em nível de mestrado e doutorado,
no contexto da transformação do papel do Estado e de
suas políticas, e de estratégias inovadoras de atores sociais
e empresas, visa contribuir para a renovação conceitual
e instrumental da ação pública comprometida com
o desenvolvimento. Em suma, pretende-se ampliar o
diálogo entre o ensino e a pesquisa comprometidos com a
reflexão: sobre o estado; sobre as políticas públicas; sobre
sustentabilidade e uso dos recursos naturais e culturais; sobre as
instituições; as estratégias empresariais; sobre inovação; e sobre
os direitos de propriedade subordinados à agenda da inovação e
do desenvolvimento.

Linha de Pesquisa

Mestrado & Doutorado

de Pós-graduação em Políticas Públicas,
O Programa
Estratégias e Desenvolvimento

INSTITUIÇÕES, REGULAÇÃO e MUDANÇA
INSTITUCIONAL

O objetivo geral da linha de pesquisa em Instituições,
Regulação e Mudança Institucional é o de fundamentar
– teórica e instrumentalmente – a reflexão de docentes
e discentes para a atuação em processos decisórios
estratégicos, voltados para a mudança institucional
e para o desenvolvimento. Interessa-nos colaborar
com a formulação de abordagens interdisciplinares
inovadoras, a partir de enquadramentos teóricos: do
Institucionalismo, da Economia Evolucionária, do
Direito e da Regulação, da Visão Baseada em Recursos e da
Governança do Conhecimento.
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Os objetivos específicos da linha de pesquisa desdobramse em temas de interesse do corpo docente: 1. mudança
institucional: mudanças tecnológicas e organizacionais; teorias
da concorrência e da regulação da concorrência; a regulação da
infraestrutura; inovação, mudança institucional em energia:
elétrica, óleo e gás; os custos de transação e de governança;
políticas públicas e arranjos institucionais; as competências,
recursos e capacitação; a sociedade do conhecimento; defesa
e estratégia.; 2. teorias e história das empresas; crescimento
da empresa e processo estratégico; formas contemporâneas
de organização industrial; estruturas em rede; 3. perspectiva
analítica sobre a relação entre a economia, o contexto social e o
aparato jurídico e legal onde a economia se encontra enraizada;
a análise das relações entre Estado, sociedade civil e instituições
de governança global.

INOVAÇÃO E PROPRIEDADE
INTELECTUAL

Ementa de
Linha de Pesquisa

As inovações estão no centro das grandes mudanças
em curso na sociedade, com substancial impacto
nas funcionalidades e estruturas de instituições,
empresas e organizações. Neste contexto, o
objetivo geral da linha de pesquisa em Inovação e
Propriedade Intelectual é desenvolver e aprimorar
estudos teóricos e empíricos sobre as múltiplas
dimensões das inovações incrementais ou disruptivas,
inclusive com relação às políticas públicas e gestão
do conhecimento, tecnologia e propriedade intelectual,
recorrendo, para tal, a abordagens interdisciplinares de
natureza institucional, política, social, cultural, econômica,
jurídica e tecnológica.
Assim, as pesquisas e atividades, docentes e discentes, incluem,
por exemplo: gestão pública, propriedade intelectual
e desenvolvimento; economia da inovação e comércio
internacional de tecnologia; inovações e propriedade intelectual
na saúde; inovações e propriedade intelectual na cultura;
inovações em serviços e a economia do compartilhamento;
mudança estrutural e crescimento industrial; conhecimento,
inovação e ciência; direitos autorais, acesso e desenvolvimento;
propriedade Intelectual, Inteligência Artificial e Big Data.
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