
Ciências do Estado

Um  serviço  público  profissionalizado,  com  um  servidor  consciente  de  suas 
atribuições  e  de  seu  papel  na  sociedade.  O  Estado  com  uma  nova  perspectiva  de 
desenvolvimento precisa de servidores e profissionais qualificados para prestar mais e 
melhores serviços ao cidadão. É para atender a essa demanda que será criado o curso 
de Ciências do Estado, que vai formar profissionais aptos a atuar nas diversas esferas do 
poder.

O curso de Ciências do Estado - UFMG
O curso de Ciências do Estado será vespertino, com duração de sete períodos e 

vai oferecer 50 vagas em uma entrada anual no primeiro semestre.
O  projeto  pedagógico  prevê  a  multidisciplinaridade.  O  curso  será  oferecido  na 

Faculdade de Direito da UFMG, em Belo Horizonte, com aulas também nas faculdades de 
Ciências Econômicas (Departamento de Economia) e de Filosofia e Ciências Humanas 
(departamentos  de  Ciências  Políticas  e  Filosofia).  O  currículo  contará  com  60%  de 
disciplinas obrigatórias e 40% de optativas, medida tomada com o propósito de flexibilizar 
a grade curricular. 

Formação acadêmica
Introdução ao Direito, Economia Política, Teoria da Liberdade, História do Estado, 

Ética  Política,  Teoria  da  Argumentação,  Filosofia  do  Estado  e  Estado  e  Crime  são 
algumas das disciplinas que o aluno irá encontrar ao longo do percurso acadêmico. As 
aulas técnicas e teóricas, voltadas para a retórica e a argumentação, têm o objetivo de 
formar um profissional focado na transparência das relações de trabalho.

Além das disciplinas  obrigatórias  e  optativas,  os  alunos  vão  poder  contar  com 
atividades de formação complementar  -  como disciplinas em outras áreas -,  iniciação 
científica, estágios e participação em eventos acadêmicos.

Áreas de atuação
A expectativa é de que o profissional formado em Ciências do Estado esteja apto a 

atuar nos vários segmentos de instituições públicas, nas áreas de consultoria,  gestão, 
estratégia, administração e elaboração de projetos.  

Vida de profissional de Ciências do Estado (Eliana Cardoso, 41 anos)
Administração, História e Geografia. Maria Eliana Cardoso formou-se nestes três 

cursos antes de ingressar na esfera pública. Por causa de uma pós-graduação em Gestão 
de Saúde, ocupou o cargo de secretária-adjunta da Secretaria Municipal de Saúde de 
Contagem. Hoje, ela atua na área de gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano da cidade. Maria Elena afirma que não sente falta do tempo em que trabalhava 
em empresas privadas: “Aceitei o convite sem saber como era. Acabei me adaptando e 
hoje  amo  o  que  faço.  O  trabalho  é  muito  dinâmico  e  é  ótimo  saber  que  estamos 
interferindo  na  vida  pública  pra  melhor.  Mas,  para  isso,  é  preciso  boa  vontade, 
compromisso e uma bagagem muito grande de conhecimento”.  


