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1 – EMENTA: Histórico e evolução do setor elétrico brasileiro. Modelos de políticas 
energéticas implantadas. Energia e desenvolvimento. Política de energia como política social 
Energia e meio ambiente. Contexto político mundial na área de energia. Política de energia 
atual no Brasil. Ações políticas no campo da energia. 
 
2 – OBJETIVOS : Formular um conceito de política e aplicar esse conceito para definir 

política de energia. Discorrer sobre as características das políticas públicas de 
energia adotadas no Brasil, correlacionando-as evolutiva e comparativamente, e 
evidenciar os resultados das mesmas. Apresentar as linhas gerais da 
regulamentação organizativa do setor elétrico brasileiro. Analisar as políticas 
públicas para energia sustentável diante do modelo do setor elétrico brasileiro, à 
luz das experiências internacionais mais conhecidas . Compreender a crise atual 
do setor energético nacional, suas raízes, os cenários futuros descortinados e as 
diferentes estratégias propostas para superação de crises. Localizar a política de 
distribuição do acesso à energia na base construtiva das desigualdades sociais no 
Brasil e no mundo. Apresentar as principais propostas e ações em evidência 
visando o uso eficiente da energia elétrica, analisando os resultados e as 
expectativas de cada uma . Perceber a política global de energia como o 
epicentro das políticas internacionais e correlacionar essa percepção com a 
dinâmica subjacente aos principais problemas da sociedade atual. Ensaiar 
propostas de transformação em forma de ações políticas de energia que 
expressem compromisso social . 

 
3 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO : 
 

3.1 Retrospecto Histórico da Política Energética até 1993; 
3.2 Modelo da Política Energética de 1993 até 2002; 
3.3 A Crise Energética – “Apagão” e a crise da sobra de energia 
3.4 Modelo da Política Energética de 2002 até 2004; 
3.5 Análise Internacional sobre os Modelos e Reestruturação dos Setores de 

Energia; 
3.6 O Novo Modelo proposto para o Brasil em 2004; 
3.7 Conceito de Serviço Público; 
3.8 Consumidores Livres e Cativos, Produtores Independentes e 

Comercializadores, Energias “velha” e “nova”; 
3.9 Plano de Universalização de Energia Elétrica 



3.10 O Protocolo de Kioto, os certificados de carbono e as perspectivas para o 
país e região; 

3.11 O mercado do Gás natural e as perspectivas para o país e região; 
 
4 – TÉCNICAS DE ENSINO 
 

4.1 Aulas expositivas. 
4.2 Projeções de transparências. 
4.3 Trabalhos em grupos. 

 
5 – AVALIAÇÃO 
 

5.1 Avaliações escritas; 
5.2 Trabalhos de pesquisa em grupos; 
5.3 Avaliações diretas 

 
Objetivos das Avaliações:  Procurar estimular os alunos para o estudo e a pesquisa. 

Estimular o trabalho coletivo em equipes para melhor desenvolver 
as suas habilidades de liderança de grupos de trabalho. 
Procurar avaliar a participação e troca de idéias dos alunos no 
decorrer das aulas, estimulando o aprendizado e as suas 
habilidades de improvisação. 

 
6 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 
Bibligrafia Básica 
 

• Coletâneas de Artigos Técnicos, atualizadas pelo professor.  
• Aneel; Atlas de Energia Elétrica no Brasil, Agência Nacional de Energia Elétrica, DF. 

2002 – CD-rom 
 
Bibligrafia Complementar 

 
• Sauer, Ildo, Um novo modelo para o setor elétrico brasileiro. PIPGE-USP, dez 2002 
• Célio Bermann , Energia no Brasil : para quê ? para quem ? Editora Livraria da Física 

(USP). 
• Wolfgang Leo Maar , O que é Política – Editora Brasiliense ; 
• Carlos Raul Borenstein et alli , Regulação e gestão competitiva no Setor Elétrico 

brasileiro – Editora Sagra Luzzatto . 
• Gilberto de Martino Jannuzzi , Políticas públicas para eficuência energética e energia 

renovável no novo contexto de mercado – Editora Autores Associados (FAPESP) . 
• Howard Geller , O uso eficiente da eletricidade – INEE , PROCEL . 
• Fritjof Capra , O ponto de mutação – Editora cultrix . 
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