
 

 

FUNDAMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

2º Semestre de 2021 

Turma B – 2ª e 4ª das 20:50 às 22:30 

 

Professora: Mariana Oliveira Arantes 

Acesso aos textos do curso: Equipe Microsoft Teams 

E-mail da professora: marioliveiraarantes@gmail.com 

 

PROGRAMA DA DISCIPLINA 

Ementa 

O curso tem o objetivo de apresentar uma introdução aos principais conceitos e modelos teóricos 

utilizados para descrever e analisar o processo de formulação de políticas públicas. Assim, consiste em 

uma introdução às políticas públicas, apresentando a história e evolução da disciplina, revisando as 

principais contribuições, debates e questões no processo de formulação e implementação de políticas 

públicas.  

 

Metodologia 

O curso seguirá o método de aulas assíncronas e síncronas intercaladas, com apresentação e discussão 

dos textos por meio da sala de aula virtual na plataforma do Microsoft Teams. A cada aula, pressupõe-

se que os/as alunos/as tenham lido a bibliografia obrigatória, de forma a permitir a compreensão efetiva 

do conteúdo e a participação qualificada.  

Abaixo, seguem informações detalhadas sobre a divisão da carga horária: 

 

1.  Aulas assíncronas: ocorrerão a partir de uma combinação de vídeo aulas gravadas, controles 

de leitura, elaboração do trabalho final e chat.  

 
2. Aulas síncronas: a professora utilizará 30 minutos da aula para explicar o texto previsto na 

ementa, a qual será apresentada no primeiro encontro com os alunos. Após a explicação, a 

professora se disponibilizará por 30 minutos, em média, para tirar possíveis dúvidas dos 

estudantes e debater discussões pontuais dos textos. Assim, com a repetição desse processo duas 

vezes por semana, os estudantes terão uma hora semanal para pedir ajuda à professora, caso 

tenham alguma dificuldade. 

 

● As aulas direcionadas às dúvidas das/os alunas/os ficarão gravadas e serão disponibilizadas 

para turma, de forma que os alunos tenham acesso, ainda que não possam estar presentes      na 

hora marcada.  

 
3. Leitura dos textos: a disciplina é composta por muitos textos e, em razão disso, uma hora e 40 

minutos da semana será disponibilizada apenas para que as/os alunas/os realizem a leitura. Assim, 

esse tempo será fundamental para que as/os alunas/os consigam acompanhar as explicações dos 

vídeos. 

 
Desta forma, semanalmente, cada estudante contará com 1 hora de apresentação dos textos + 1 hora 

de dúvidas com a professora + 1h40 de leitura dos textos, totalizando 3 horas e 40 minutos de aula. 

 

 

 



 

AVALIAÇÕES: 
 

Os/as estudantes serão avaliados/as por 2 (dois) controles de leitura e 1 (um) trabalho. Devido ao 

momento delicado de aplicação de atividades a distância, não haverá realização de provas. 

Controles de Leitura: Serão aplicados 2 controles de leitura. Os controles serão constituídos por 

questões discursivas que abordarão conceitos vistos durante o semestre, associados ao contexto 

político atual. Os controles NÃO serão aplicados nos horários das aulas. As propostas de controles 

serão enviadas com antecedência para que os/as alunos/as tenham um tempo hábil para responder. 

 

Trabalho: As orientações serão dadas com a devida antecedência. 
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MENÇÃO FINAL: 

 

Cada controle de leitura valerá 25% da nota, totalizando 50% da nota final. O trabalho valerá 50% da 

nota final.  

 

COBRANÇA DE FREQUÊNCIA: Os/as estudantes que tiverem frequência inferior a 75% (oito 

faltas ou mais) serão reprovados/as, ainda que tenham nota suficiente para serem aprovados/as. 

Cabe a cada estudante controlar o número de suas faltas. 
 

● As faltas serão marcadas ao final do tempo reservado para tirar dúvidas com o professor/a 

durante a aula; 

● Entretanto, visto o momento de pandemia causado pelo coronavírus, a professora 

disponibilizará um formulário posterior à aula para que os/as alunos/as ausentes possam 

justificar a ausência e comprovar que assistiram as aulas gravadas. 

 
Para facilitar e agilizar a comunicação de assuntos de interesse programático e/ou administrativo da 

disciplina, faremos uso de alguns recursos eletrônicos. Todas as informações importantes sobre a 

disciplina estão na equipe do TEAMS e será criado um grupo de e-mails para comunicação direta com 

os/as estudantes. É aconselhável que os/as estudantes visitem seus e-mails CONSTANTEMENTE para 

verificar se há novas orientações. 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDADES DO CURSO E BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA  

UNIDADE I – O QUE SÃO POLÍTICAS PÚBLICAS?  

 

AULA 1. Apresentação do programa do curso.  

 

AULA 2. Uma visão geral do campo das políticas públicas. 

SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão da literatura. Sociologia, Porto Alegre, ano 8, n. 16, 

jul/dez 2006, p. 20-45. 

  

AULA 3.  O que é uma política pública? 

SARAVIA, Enrique. Introdução à teoria da política pública. In: SARAVIA, Enrique e FERRAREZI, 

Elisabete (org.). Políticas Públicas. Brasília: ENAP, 2006. 

 

AULA 4. Conceitos no estudo das políticas públicas. 

FREY, Klaus. Políticas públicas: um debate conceitual e reflexões referentes à prática da análise de 

políticas públicas no Brasil. Planejamento e políticas públicas, n. 21, 2009.  

 

AULA 5. As políticas públicas na Ciência Política.  

MARQUES, E. (2015) “As políticas públicas na Ciência Política”. Em: Marques, E., e Faria, (Eds) A 

política pública como campo multidisciplinar. São Paulo: Editora Unesp, pp. 23-46. 

 

AULA 6. O Estado e os atores das políticas públicas.  

LOPEZ, F. et al (2018) Governo compartilhado? O papel da presidência na formação e coordenação da 

agenda de políticas do Executivo Federal (2003-2014). Brasília: IPEA. 

 

AULA 7. Políticas de saúde no Brasil.  

Vídeo SUS – assíncrono.  

 

AULA 8. Políticas de saúde no Brasil.  

ALCÂNTARA, Valderí de Castro; ANDRADE, Luís Fernando Silva; FERREIRA, Patrícia Aparecida; 

MACEDO, Alex dos Santos. O papel dos atores na formulação e implementação de políticas públicas: 

dinâmicas, conflitos e interesses no Programa Mais Médicos. Cad. EBAPE.BR, v. 14, Edição Especial, 

Artigo 10, Rio de Janeiro, Jul. 2016. 

 

AULA 9. Atividade assíncrona: Controle de leitura 1. 

 

UNIDADE II – A ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS.  

 

 AULA 10.  Os principais quadros de referência utilizados na análise das políticas públicas I. 

RUA, Maria das Graças. Análise de Políticas Públicas: conceitos básicos. In: RUA, Mª das Graças & 

CARVALHO, Mª Izabel V. (Orgs). O estudo da política. Brasília: Paralelo 15, 1998. 

 

AULA 11.  Os principais quadros de referência utilizados na análise das políticas públicas II. 

CAPELLA, Ana Cláudia. Perspectivas teóricas sobre o processo de formulação de políticas públicas. In: 

HOCHMAN, Gilberto; ARRETCHE, Marta; MARQUES, Eduardo. Políticas Públicas no Brasil. Rio de 

Janeiro: FIOCRUZ, 2007. 

 

AULA 12. Análise das políticas públicas.  

MULLER, P., e Surel, Y. (2002) A Análise das Políticas Públicas. Pelotas: Educat. 51-70. 

 

 

 

 



 

AULA 13. Modelos de Análise das políticas públicas. 

DYE, Thomas R. Mapeamento dos modelos de análise de políticas públicas. In: Políticas Públicas e 

Desenvolvimento: bases epistemológicas e modelos de análise. Francisco G. Heidemann e José Francisco 

Salm. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2009. 

 

AULA 14. Difusão de políticas públicas no Brasil. 

COÊLHO, Denilson B. Mecanismos políticos e institucionais da difusão de políticas. In: FARIA, Carlos 

Aurélio Pimenta; COÊLHO, Denilson Bandeira; SILVA, Sidney Jard. (eds.). Difusão de Políticas 

Públicas. Editora da UFABC. 2016. 

COÊLHO, Denilson B. CAVALCANTE, Pedro e TURGEON, Mathieu. Mecanismos de difusão de 

políticas sociais no Brasil: uma análise do Programa Saúde da Família. Revista de Sociologia e Política. 

Vol. 24, n. 58, jun-2016. 

 

AULA 15. Atividade assíncrona: Controle de leitura 2.  

 

UNIDADE III – IMPLEMENTAÇÃO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO 

 

AULA 16.  Implementação e execução de políticas públicas.  

HILL, Michael. Implementação: uma visão geral. In: Saraiva, Enrique & Ferrarezi, Elisabete. (Orgs.) 

Políticas Públicas. Brasília: ENAP, 2006. 

 

AULA 17.  Articulação e implementação nas dimensões locais e globais.  

STEIN, Ernesto et al. A política das políticas públicas: progresso econômico e social na América Latina. 

Relatório 2006. Ed. Campus, 2ª edição. Capítulo 2. Para compreender a política das políticas públicas: 

uma abordagem metodológica.  

 

AULA 18. Trabalho final. Comentários e orientações.  

 

AULA 19.  Experiências de implementação na América Latina. 

STEIN, Ernesto et al. A política das políticas públicas: progresso econômico e social na América Latina. 

Relatório 2006. Ed. Campus, 2ª edição. Capítulo 7. 

AULA 20. Orçamento participativo. 

WAMPLER, Brian. A difusão do Orçamento Participativo brasileiro: “boas práticas” devem ser 

promovidas? Opinião Pública, vol. 14, nº 1, p.65-95. Campinas, 2008. 

 

AULA 21. Políticas públicas de educação. 

MELLO, Guiomar Namo. Políticas Públicas de Educação. Estudos Avançados (USP), vol.5, nº. 13, 1991, 

p. 7-47.  

 

AULA 22. Atividade assíncrona: período de pesquisa. 

 

AULA 23. Atividade assíncrona: entrega do trabalho final. 

 

 

  

 

 


