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EMENTÁRIO DO CURSO DE GESTÃO PÚBLICA 

 

Disciplinas Obrigatórias  

Código Nome Créditos 
Carga 

Horária 
Ementa 

DCP 032 
FUNDAMENTOS DA ANALISE 

POLITICA 
4 60 

Política, Poder, Estado e Mercado Definição procedimental de Democracia: custos internos, riscos externos, 

contextos decisórios, comitês (Sartori). Democracia, autoridade e propriedade: Estado e mercado mecanismos 

de alocação de recursos (Przeworski). Representação, Participação Políticas: desenhos institucionais 

contemporâneos. Executivo, Legislativo e accoutability responsive: demandas, políticas e resultados (Arnold). 

DCP 033 METODOLOGIA 4 60 

Noções gerais de filosofia da ciência. Elementos básicos de metodologias qualitativa e quantitativa. Noções 

básicas de metodologia científica para a Gestão Pública. Elaboração de trabalhos científicos. Familiarização 

com indicadores relevantes para a Gestão Pública: propriedades, características e uso em políticas públicas. 

DCP 035 
INSTITUICOES POLITICAS 

COMPARADAS 
4 60 

Análise comparada, desempenho de instituições democráticas em países do centro e da periferia do 

capitalismo; instituições democráticas e diferentes condições socioeconômicas e culturais. Estudos de formas 

de organização de democracias liberais, organização Estado: unitarismo X federalismo; processos e poderes 

(executivo, legislativo); concepções sobre burocracias públicas, políticas públicas, por governos eleitos. 

DCP 037 ANÁLISE DE POLITICAS PUBLICAS 4 60 

Ciclo formação políticas públicas (agendas, deliberação, formulação, Implementação, avaliação). Ambientes 

institucionais, processos. Policy community, formação redes implementadores políticas públicas, dinâmica 

setor público. Integração, intersetorialidade, coordenação horizontal políticas. 
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DCP 042 
POLITICA, ECONOMIA E SOCIEDADE 

NO BRASIL 
4 60 

Construção nacional e construção do Estado no Brasil, desde a independência. Dinâmicas interdependentes da 

política, da economia e da estrutura social brasileira no último século. Etapas históricas do desenvolvimento 

político, econômico e social no Brasil. Os desafios das questões étnico-racial, socioambiental e de direitos 

humanos. 

DCP 089 PROJETO DO TCC 4 60 

Componentes conceituais e metodológicos de uma monografia. Sistematização de etapas a serem seguidas na 

tradução do plano da monografia em texto escrito. Elaboração do projeto de trabalho de conclusão do curso, 

seguindo etapas de construção deste trabalho. 

DCP 123 
ASPECTOS LEGAIS DA GESTÃO 

PÚBLICA A 
4 60 

Estado e Sociedade. Estado e Direito. Origem e formação do Estado Moderno. Elementos do Estado: soberania, 

povo, território. Cidadania Moderna. Direitos e Garantias Fundamentais. Paradigmas Constitucionais. Estado e 

Democracia: participação direita e representação política, sufrágio, sistema partidário e sistema eleitoral. 

Organização do Estado: formas e sistemas de governo. Organização dos Poderes: Executivo, Legislativo e 

Judiciário. Federalismo: repartição de competências. 

DCP 124 GESTÃO PÚBLICA A 4 60 

Gestão Pública: origens, evolução, formatos organizacionais ¿ patrimonialismo, administração burocrática, 

Nova Gestão Pública, governança participativa. Gestão privada e gestão pública: distinção. Relação entre 

gestão pública e política. Noções de controle público e accountability. Histórico da gestão pública no Brasil. 

DCP 125 
ASPECTOS LEGAIS DA GESTÃO 

PÚBLICA B 
4 60 

Estado, Governo e Administração Pública: administração pública direta e indireta, autarquias, fundações, 

associações e consórcios públicos, empresas estatais. Princípios básicos da Administração Pública. 

Administração pública e burocracia. Poderes Administrativos. Atos administrativos. Licitação e Contratos 

Administrativos. Serviços Públicos. Controle da Administração Pública. Improbidade Administrativa. 
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DCP 126 ESTADO E POLÍTICAS SOCIAIS A 4 60 

Teorias explicativas da emergência e evolução dos sistemas de proteção social e ou dos estados de bem-estar 

social, a partir de análises comparadas, considerando: a relação entre Estado e mercado o conceito de política 

social, o estado de bem-estar e o de regime de bem-estar a evolução do conceito de cidadania e sua relação 

com as políticas sociais. Estudo do caso brasileiro desde as primeiras políticas sociais até o fim da ditadura 

militar. 

DCP 127 GESTÃO PÚBLICA B 4 60 

Novas tendências e paradigmas da gestão pública contemporânea: características para a provisão de serviços e 

dilemas quanto à eficácia e eficiência. Temas para pensar o Brasil: ideia de governança eficiência versus 

equidade tipos e mecanismos de accountability, parcerias e relação público-privado, processos e instrumentos 

de regulação, contratualização e agencificação, gestão em redes descentralização, relações 

intergovenamentais, intersetorialidade, integração e transversalidade, flexibilidade versus controle, gestão de 

pessoas nas organizações públicas. Experiências inovadoras de gestão pública no Brasil. Outras inovações. 

DCP 128 ESTADO E POLÍTICAS SOCIAIS B 4 60 

Constituição do sistema de proteção social a partir da Constituição de 1988 em perspectiva comparada entre 

as políticas. Princípios, diretrizes, financiamento, gestão das principais políticas sociais em perspectiva 

comparada, análise do processo de descentralização com ênfase nas relações governamentais e no papel dos 

entes federativos. Agenda contemporânea e as transformações em curso, incluindo as relativas às questões 

étnico-raciais, socioambientais e de direitos humanos. Diferenças entre governos e décadas pós-1988. 

DCP 129 FINANÇAS PÚBLICAS 4 60 

Introdução às finanças públicas: falhas do mercado, funções do Estado, teoria da tributação. Conceito, 

evolução e princípios do Orçamento Público. O processo orçamentário brasileiro: elaboração, execução e 

controle do Plano Plurianual- PPA da Lei de Diretrizes Orçamentárias ¿ LDO e da Lei Orçamentária Anual. 

Federalismo fiscal no Brasil. A Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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DCP 130 PLANEJAMENTO PÚBLICO 4 60 

Conceitos, tipos e metodologias de planejamento governamental. A relação entre planejamento e 

implementação de políticas e entre planejamento e desenvolvimento. O planejamento público no Brasil: 

evolução, desafios e vinculação com a gestão pública. Estudos de caso de inovações em planejamento nos 

diferentes níveis de governo. Prática orientada no planejamento de políticas públicas. Planejamento e PPA. 

DCP 131 
AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

A 
4 60 

O papel da avaliação no ciclo de políticas públicas e na gestão contemporânea. Relação entre objetivos 

políticos e critérios de avaliação. Tipos de avaliação em função do momento de realização, natureza e 

objetivos. Monitoramento e avaliação, e a relação entre os dois. Estratégias e desenhos de avaliação em 

função do objetivo da avaliação, do recorte programático e dos critérios para avaliação: pertinência, 

possibilidades e limites de cada tipo. Métodos e técnicas de avaliação. Elaboração de Indicadores. 

DCP 132 
DEMOCRACIA DIGITAL E GOVERNO 

ELETRÔNICO 
4 60 

Democracia e internet. Governo eletrônico. Participação e representação digital. Governança eletrônica. 

Accountability e transparência no governo eletrônico. Inclusão e exclusão digital. Avaliação de portais 

governamentais. Deliberação on line. Gestão estratégica da informação: democratização, participação, 

controle interno / externo. Lei de Acesso à Informação. 

DCP 133 
FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO 

DE PROGRAMAS E PROJETOS 
4 60 

Conceituação: políticas, programas e projetos. Conceito, objetivos e tipos de projeto, elementos básicos de um 

projeto. Ciclo de vida e fases da elaboração de um programa / projeto: diagnóstico, estudo de viabilidade, 

atores, participação social, elaboração, monitoramento e prestação de contas. Metodologias para concepção, 

desenho, execução e avaliação de programas e projetos. Cenário da elaboração e implementação de 

programas e projetos: incertezas tensões, ambiguidades e conflitos.  Tipos de programas e projetos e 

consequências para a gestão. Estratégias de implementação e fatores que afetam a implementação. 
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DCP 134 
AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

B 
4 60 

Avaliação de políticas públicas: principais conceitos, especificidades da avaliação, tipos de avaliação, 

metodologia da avaliação. Linguagem dos projetos. Modelos para a avaliação de impactos. Conceitos de 

indicadores sociais. Aplicação de técnicas econométricas e bancos de dados na avaliação de políticas públicas. 

Técnicas de regressão: modelo de regressão simples análise de regressão múltipla (estimação e inferência) 

análise de regressão múltipla com informações qualitativas heteroscedasticidade e problemas adicionais de 

especificação e de dados. 

DCP 135 ESTÁGIO CURRICULAR A 12 180 
Experiência de trabalho do discente com a dimensão profissional dos diversos campos da gestão pública sob 

supervisão de docente e de profissional do campo. 

DCP 136 ESTÁGIO CURRICULAR B 8 120 
Experiência de trabalho do discente com a dimensão profissional dos diversos campos da gestão pública sob 

supervisão de docente e de profissional do campo. 

DCP 137 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO 
8 120 

Trabalho monográfico, relatório de pesquisa ou projeto de intervenção feito pelo discente, a ser registrado 

como comprovação de sua capacitação teórico-analítica, que o torne habilitado para o exercício de funções 

diversas referidas à gestão pública. 

ECN 044 ECONOMIA DO BEM ESTAR 4 60 
Função de Bem Estar. Equidade e Eficiência. Análise Custo-Benefício. O financiamento do Setor Público. 

Sistemas de Tributação. Políticas Sociais: Sistemas de Seguridade, Sistemas de Saúde e Sistemas de educação. 

ECN 140 INTRODUCAO A ECONOMIA 4 60 

Noções de microeconomia (oferta, demanda, equilíbrio de mercado teoria do consumidor, estruturas de 

mercado) noções de macroeconomia (produto, emprego e renda moeda, juros e política monetária setor 

externo, câmbio e balanço de pagamentos inflação e setor público estabilização e crescimento). 

ECN 190 ECONOMETRIA I 4 60 

O modelo de regressão linear entre duas variáveis e regressão linear múltipla. Introdução aos modelos de 

equações simultâneas. Análise de problemas econométricos. Modelos econométricos. Exemplos aplicados a 

Econometria. 
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EST 180 ESTATISTICA I 4 60 
1) Amostragem; 2) Representação tabular e gráfica; 3) principais medidas estatísticas de tendência central, 

variabilidade e concentração; 4) regressão e correlação linear simples; 5) Séries Temporais. 

SOA 048 
FUNDAMENTOS DE ANALISE 

SOCIOLOGICA 
4 60 Introdução às teorias e métodos sociológicos. As concepções fundamentais de Marx, Durkheim e Weber. 

SOA 607 
SOCIOLOGIA DAS ORGANIZACOES 

PUBLICAS 
4 60 

Burocracia, administração pública. Estado, relações sociais. Institucionalismo, utilitarismo. Burocracia, poder 

político. Cultura organizacional. Mudança, flexibilização organizacional. 
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Disciplinas Optativas  

Código Nome Créditos 
Carga 

Horária 
Ementa 

DCP 001 
TEORIA POLÍTICA 

CONTEMPORÂNEA 
4 60 

Teoria normativa e teoria positiva. Teorias contemporâneas da justiça: Rawls, Nozick, marxistas e feministas. Estrutura 

racional, economia do bem estar e teorias da justiça. Liberalismo, comunitarismo, republicanismo. Teorias sobre a 

sociedade civil. Escolha pública e social. Modelos de "política analítica". 

DCP 025 INSTITUIÇÕES POLITICAS 4 60 

Perspectiva Institucional e Análise Política Análise Institucional e o Imperativo da Comparação Instituições Políticas e 

Análise de Trajetória Análise Comparada de Experiências Contemporâneas: Modelos de Democracia Políticas Sociais e 

Econômicas Sistemas Partidários e Eleitorais Organização Legislativa e Relações Executivo-Legislativo. 

DCP 026 
MOVIMENTOS SOCIAIS E 

SOCIEDADE CIVIL 
4 60 

Ação coletiva. Identidades coletivas. Conceito de sociedade civil: principais autores, trajetória, redefinições conceituais 

e debates. Elementos da participação popular e associativismo. Trajetórias dos movimentos sociais no Brasil 

contemporâneo, com ênfase nos movimentos em defesa dos direitos humanos, de minorias e do meio ambiente. 

Contribuições teóricas para a análise dos movimentos sociais. Esfera pública e democracia deliberativa: experiências 

brasileiras. Movimentos sociais e cidadania no contexto da globalização. Terceiro Setor e Organizações Não 

Governamentais. 

DCP 028 POLITICA INTERNACIONAL 4 60 

Atores e transações políticas próprios do espaço internacional identificação dos princípios articuladores da política 

internacional apresentação e crítica das teorias mais difundidas das relações internacionais papel do Direito 

Internacional na política internacional tendências de mudança na organização da economia e na diminuição de esfera 

de autonomia dos Estados. 

DCP 030 TÓPICOS EM POLITICA 4 60 Conteúdo variável. 
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DCP 053 
GENERO E POLITICAS 

PUBLICAS 
4 60 

Estudo do processo de democratização e da luta de movimentos feministas e de movimentos de mulheres, desde os 

anos 80, no Brasil. Ênfase sobre o processo gradual de incorporação da problemática das desigualdades de gênero pela 

agenda governamental. Discussão da importância dos governos municipais, a partir da Constituição de 88, na redução 

das desigualdades de gênero. Agenda Governamental e gênero na perspectiva dos Direitos Humanos. 

DCP 055 

LEGISLATIVOS SUBNACIONAIS 

EM PERSPECTIVA 

COMPARADA 

4 60 

Análise das diferentes combinações entre instituições e condições (políticas, socioeconômicas e culturais) nas unidades 

subnacionais e de seus efeitos combinados sobre: os perfis e as trajetórias das elites políticas a distribuição de 

preferências e recursos entre os atores relevantes as atitudes, o comportamento e os padrões de interação entre os 

atores relevantes e seus resultados. 

DCP 061 

DEMOCRACIA, 

REDISTRIBUIÇÃO, 

RECONHECIMENTO E 

REPRESENTACAO 

4 60 

O Paradigma Redistributivo em contextos democráticos. Teorias do estado de bem-estar. Políticas da Identidade e 

Políticas da Diferença. Reconhecimento e Pertencimento. Liberalismo. A igualdade liberal. A Democracia Liberal e 

Poliárquica. O Comunitarismo e as esferas da justiça. As políticas de reconhecimento. Republicanismo e Democracia 

Deliberativa. A esfera pública, democracia e pluralismo. Teoria Política Feminista: a dicotomia público versus privado. 

Democracia, gênero e participação. Políticas da diferença, redistribuição e reconhecimento. 

DCP 066 

GOVERNANÇA, 

ACCOUNTABILITY E 

DEMOCRACIA 

4 60 

Democracia, autoridade e propriedade: Estado e mercado como diferentes mecanismos de alocação de recursos. 

Executivo, Legislativo, governança e accountability: a distribuição dos poderes de agenda e de veto entre os atores. 

Representantes, burocratas e cidadãos. Accountability e responsiveness: relações entre demandas, políticas e 

resultados. 
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DCP 069 DIREITOS E CIDADANIA 4 60 

Análise de processos que conduzem à expansão dos Direitos de Cidadania, com especial ênfase na condição de vida 

urbana, na experiência da gestão pública em suas interfaces com as lutas sociais e políticas. Direitos humanos e 

cidadania na construção das lutas sociais e na constituição de novos sujeitos de direito. Discussão sobre as origens e 

formas de compreensão dos Direitos: direitos políticos e civis, direitos e garantias individuais, direitos sociais e 

econômicos, direitos difusos. Integralidade e Indivisibilidade dos Direitos. Plataforma Internacional dos Direitos 

Humanos. Reconstrução histórica no processo de afirmação dos Direitos Humanos na sociedade brasileira. 

DCP 071 
DEMOCRACIA E 

PARTICIPAÇÃO 
4 60 

Centralidade do conceito de participação nos diferentes modelos de democracia. Análise de diferentes padrões de 

relação entre Estado e Sociedade Civil, identificando atores e padrões de ação diferenciados. 

DCP 074 
CORRUPÇÃO, DEMOCRACIA E 

INTERESSE PUBLICO 
4 60 

Análise da corrupção e de sua relação com as concepções normativas de política. Temas básicos: (1) os conceitos de 

corrupção (2) as perspectivas normativas sobre corrupção na política (3) corrupção na política e o problema da 

legitimidade (4) a presença e as consequências da corrupção na política (4) a relação entre democracia (e suas 

matrizes teóricas) com o tema da corrupção (5) consequências sociais, econômicas, culturais e políticas da corrupção 

(6) corrupção e controle. 

DCP 079 
GESTÃO PUBLICA COM FOCO 

EM DIREITOS HUMANOS 
4 60 

Políticas Públicas e Direitos Humanos. Plataforma Internacional dos Direitos Humanos. Direitos civis e políticos. 

Direitos Econômicos, sociais e culturais. Questões e elementos de análise de políticas e de gestão pública: violência 

(urbana e rural), segurança pública, meio ambiente e justiça social, acessibilidade urbana, preconceitos na convivência 

com deficientes, idosos, afrodescendentes e indígenas, barreiras humanas e de atitude com relação a públicos 

específicos tais como crianças e adolescentes, mulheres, refugiados, migrantes, populações indígenas, entre outros. 

DCP 083 
TÓPICOS EM POLITICA 

INTERNACIONAL 
4 60 Conteúdo variável. 
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DCP 088 

LABORATÓRIOS DE 

FORMULAÇÃO, 

IMPLEMENTAÇÃO E 

AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

3 45 

Estudo de uma política pública selecionada com a ajuda de docentes encarregados das disciplinas específicas da 

formação em gestão pública, abordando tópicos do processo de formulação, implementação e avaliação especificados 

em roteiro, cuja execução é acompanhada por docentes designados para este fim. 

DCP 098 TÓPICOS EM METODOLOGIA 4 60 Conteúdo variável. 

DCP 138 
ANÁLISE DE POLÍTICAS 

LOCAIS 
4 60 

Arcabouço geral da política pública: sistema nacional, aspectos legais etc. Desenho e implementação de políticas 

locais: conexões lógicas, relações e impasses. 

DCP 143 BUROCRACIA PÚBLICA 4 60 
Aspectos teóricos e empíricos das burocracias públicas. Políticos e burocratas, política e administração: relações. 

Burocracia: tipos, funções e desafios. Discricionariedade burocrática na formulação e na implementação das políticas. 

DCP 144 

DEMOCRACIA, CIDADANIA E 

ESTADO DE BEM ESTAR 

SOCIAL EM PERSPECTIVA 

COMPARADA 

4 60 

Cidadania: conceitos, desenvolvimento e desafios para as democracias contemporâneas em perspectiva comparada. 

Trajetórias das lutas por direitos humanos, sociais, econômicos, culturais e socioambientais. Trajetórias de 

implementação de sistemas de proteção social em perspectiva comparada. Estado de Bem Estar social - 

desenvolvimento e transformações recentes: análise comparativa. 

DCP 145 
DESENHO DE 

QUESTIONÁRIOS 
4 60 

Introdução às técnicas de desenho de questionários em pesquisas quantitativas. Princípios gerais. Questões factuais e 

comportamentais. Questões atitudinais. Entrevistas, questionários autopreenchidos, websurveys. O questionário como 

um todo. Aplicação do questionário e construção do banco de dados.  Pré-testes: revisão por especialistas, codificação 

de comportamentos, grupos focais, entrevistas cognitivas. Análise de qualidade de escalas. 
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DCP 146 
ESFERA PÚBLICA, LOBBY E 

GRUPOS DE INTERESSES 
4 60 

Esfera pública: conceito, gênese e desenvolvimento. Contribuição do conceito para a teoria democrática 

contemporânea. Padrão de ação dos atores - associações cívicas e grupos de interesse. Associativismo, esfera pública e 

estado: relações em contextos determinados e contribuição para a democratização. Influência do lobby e do advocacy 

no processo de tomada de decisão em políticas públicas. 

DCP 147 
ESTADO E SOCIEDADE NO 

BRASIL 
4 60 

Teses sobre os fundamentos do Estado brasileiro nos períodos imperial e republicano. Evolução das relações entre 

Estado e sociedade no período republicano. Os desafios do desenvolvimento: a questão étnico-racial, a questão 

agrária, a questão social, a questão socioambiental. 

DCP 148 ÉTICA NA GESTÃO PÚBLICA 4 60 

Aspectos teórico-conceituais da vida pública. Fundamentos da ética na função pública. Dimensões cognitivas e 

atitudinais da ética. Dimensão ética na resolução de problemas no serviço público. Código de ética profissional do 

servidor público civil do poder executivo. 

DCP 149 
FEDERALISMO FISCAL NO 

BRASIL 
4 60 

Conceitos de federalismo fiscal. Descentralização fiscal: prós e contras. Distribuição federativa de tributos. 

Transferências intergovernamentais. Distribuição federativa dos gastos públicos. Endividamento e responsabilização 

fiscal. Gastos governamentais em políticas sociais. 

DCP 150 GOVERNANÇA GLOBAL 4 60 

Fundamentos conceituais e empíricos das abordagens da governança global no estudo da política internacional 

contemporânea. Teorias das relações internacionais e a premissa da “anarquia sistêmica”. Regimes internacionais e a 

difusão de normas e práticas de gestão pública global. 

DCP 151 INDICADORES SOCIAIS 4 60 

Indicadores sociais: noções conceituais e de construção, propriedades, características e usos. Bases de dados 

secundárias: indicadores prontos ou estatísticas básicas. Manipulação dos indicadores sociais com base em estatística 

descritiva básica: tabelas, gráficos e mapas. Construção de diagnósticos de áreas sociais ou de políticas específicas, 

com base em dados existentes. 
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DCP 152 

LABORATÓRIO DE 

FORMULAÇÃO E AVALIAÇÃO 

DE PROJETOS 

4 60 

Identificação de problemas reais que demandam uma intervenção governamental. Elaboração de projetos de 

intervenção, diagnósticos, análises de políticas públicas, pesquisas e outros trabalhos demandados por órgãos 

governamentais e não governamentais parceiros do curso de Gestão Pública, em conformidade com as diretrizes da 

extensão universitária. 

DCP 153 
LABORATÓRIO DE GESTÃO 

PÚBLICA 
4 60 

Experiências inovadoras e efetivas de gestão pública, em âmbito nacional e ou internacional, nos três níveis de 

governo: problemas que as justificaram, inovações e práticas introduzidas, resultados e problemas. Elaboração de 

projetos de intervenção, diagnósticos, análises de políticas públicas, pesquisas e outros trabalhos demandados por 

órgãos governamentais e não governamentais parceiros do curso de Gestão Pública, em conformidade com as 

diretrizes da extensão universitária. 

DCP 154 
LEGISLATIVO E POLÍTICAS 

PÚBLICAS 
4 60 

Modelos de Organização Legislativa e seus efeitos sobre o comportamento e a produção legislativos. Legística. 

Distribuição de atribuições, direitos e recursos legislativos entre legisladores individuais, grupos de legisladores e 

plenário. Partidos e Comissões. Desenvolvimento institucional. Modelos de organização legislativa e seus efeitos sobre 

os padrões de interação entre os atores relevantes: cidadãos, grupos de interesses, representantes eleitos e 

burocracias públicas. 

DCP 155 

METODOLOGIAS 

PARTICIPATIVAS DE 

PLANEJAMENTO PÚBLICO 

4 60 

Aspectos teóricos e políticos da participação social na formulação e implementação das políticas públicas. Estudo de 

metodologias que incorporam a participação social no planejamento de políticas, programas e projetos públicos e em 

decisões orçamentárias nos âmbitos nacional, estadual e local. 

DCP 156 
MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO DE PROJETOS 
4 60 

Identificação das funções de monitoramento e avaliação no ciclo de políticas públicas. Monitoramento: definição, 

função, instrumentos e uso de indicadores. Avaliação: definição, funções, metodologias e instrumentos, métodos 

quantitativos e qualitativos de avaliação, coleta de dados e análise dos resultados. 
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DCP 158 

O ESTUDO DE CASO COMO 

ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

PARA ANÁLISE E AVALIAÇÃO 

DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

4 60 

Estudos de caso: status científico validade em análises e avaliações comparativas de políticas públicas vantagens 

comparativas: predições fortes e compreensão intensiva de mecanismos causais limites e possibilidades de inferência 

causal: o problema da indeterminação dos desenhos de pesquisa baseados em estudo de caso. Procedimentos de 

seleção de casos: viés de seleção e casos válidos diferenças entre seleção aleatória (métodos quantitativos) e 

procedimentos de seleção não aleatória (seleção intencional de casos) tipologia das estratégias de seleção: casos 

típicos (representativos), diversos (heterogeneidade), extremos, desviantes, exemplares, cruciais, pathway, similares, e 

diferentes. Heterogeneidade causal como superação do problema da seleção de casos pela variável dependente. 

Estratégias de superação do problema das variáveis omitidas: variância intracasos, procedimentos de congruência e 

process tracing. 

DCP 159 

O EXPERIMENTO COMO 

ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

PARA AVALIAÇÃO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

4 60 

Noções básicas do desenho de pesquisa experimental de modo aplicado. Relevância do experimento e do quase-

experimento na avaliação de impacto de políticas públicas: conceitos básicos e aplicações práticas. Metodologia de 

diferença-em-diferenças. Experimento controlado e seus limites éticos, financeiros e de tempo. Quase experimento 

como alternativa: estimando os efeitos parciais do impacto de programas e políticas públicas sobre diferentes 

contextos. Noções básicas de aleatorização, seleção de casos e redução de viés de estimativa. 

DCP 160 

O PROCESSO DECISÓRIO NO 

SISTEMA POLÍTICO 

BRASILEIRO 

4 60 

Processo decisório nos poderes executivo, legislativo e judiciário. Consequências das decisões no plano político e seus 

impactos sobre aspectos relacionados aos fundamen-tos, aspectos orçamentários e gerencias de políticas públicas em 

diversas áreas. 

DCP 161 
OFICINA DE ORÇAMENTO 

PÚBLICO 
4 60 

Conceito, princípios e objetivos do Orçamento Público. Processo orçamento brasileiro: regulamentação e 

implementação. Conceitos e classificações de receitas e despesas. Elaboração do PPA. Elaboração da LDO. Elaboração 

da LOA. Execução orçamentária. Sistemas de Planejamento e Gestão Orçamentária (SIOP - Sistema Integrado de 

Planejamento e Orçamento e SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal) 
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DCP 165 POLÍTICA BRASILEIRA A 4 60 Autores clássicos da Ciência Política Brasileira e questões próprias ao período da colonização a 1930. 

DCP 166 POLÍTICA BRASILEIRA B 4 60 

Política brasileira desde 1930 aos dias atuais: a construção da ordem, a constituição e incorporação política dos atores 

relevantes e a organização de sua ação política. Relações entre política e sociedades. Desafios para a construção de 

uma institucionalidade democrática no país: corporativismo e populismo representação e participação política 

autoritarismo e transição, ação coletiva e construção da ordem. 

DCP 167 
POLÍTICA EXTERNA 

BRASILEIRA 
4 60 

Conceitos e modelos de análise de política externa. Formação de um sistema de política exterior no Brasil do século 

XIX. Princípios e tradições de política externa brasileira no Império e na República. Produção da política externa 

brasileira sob distintos regimes políticos. Problemas contemporâneos da política externa brasileira. Política externa e 

inserção do Brasil no mundo. 

DCP 168 

SISTEMA DE PROTEÇÃO 

SOCIAL BRASILEIRO EM 

PERSPECTIVA COMPARADA 

4 60 
Sistema de proteção social brasileiro (ou de políticas sociais específicas) e sistema (ou políticas) de outros países: 

comparação dos problemas, possibilidades e desafios para o caso brasileiro. 
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DCP 169 TEORIA DOS JOGOS 4 60 

Efeitos de agregação e consequências não intencionais de ações intencionais. Escolha racional. Ação paramétrica e 

interação estratégica. Teoria da decisão. Otimização. Teoria dos jogos: representação de jogos em forma estratégica 

dominância estrita e dominância fraca equilíbrio de Nash estratégias mistas teorema de Nash melhor resposta jogos de 

n jogadores jogos de soma zero jogos em forma extensiva indução retrospectiva equilíbrio perfeito de subjogos 

indução prospectiva jogos bayesianos equilíbrio bayesiano equilíbrio bayesiano perfeito e equilíbrio sequencial 

sinalizações reiterações. Bens públicos, ação coletiva e soluções descentralizadas. Escolha social. Escolha pública. 

Dinâmica institucional. Formação e falsificação de preferências. Teoria dos jogos evolucionária. Não-linearidades, 

retroalimentações, sistemas complexos, simulações. 

DCP 170 
TÓPICOS EM ANÁLISE 

POLÍTICA 
4 60 Conteúdo variável. 

DCP 171 
TÓPICOS EM GESTÃO 

PÚBLICA 
4 60 Conteúdo variável. 

DCP 172 
TÓPICOS EM POLÍTICA 

CONTEMPORÂNEA 
4 60 Conteúdo variável. 

DCP 173 
TÓPICOS EM POLÍTICAS 

PÚBLICAS 
4 60 Conteúdo variável. 

ECN 033 

TÓPICOS EM 

DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E REGIONAL 

4 60 Conteúdo variável. 

ECN 051 
HISTÓRIA ECONÔMICA DO 

BRASIL 
4 60 

O Sistema Colonial A Economia Colonial na América Portuguesa A Constituição do Estado e da Economia Brasileira A 

Economia Brasileira no Século XIX A Industrialização e a Modernização no Brasil A Economia Brasileira: 1930/1960. 

ECN 055 ECONOMIA POLÍTICA 4 60 
David Ricardo: valor e distribuição. K. Marx: valor e dinheiro, capital e mais valia, reprodução e acumulação, lucro, taxa 

de lucro e preços de produção. 
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ECN 083 ECONOMIA BRASILEIRA 4 60 Desenvolvimento econômico brasileiro: plano de metas, Milagre Brasileiro e crise dos anos oitenta. 

ECN 085 
ECONOMIA POLÍTICA 

INTERNACIONAL I 
4 60 

Teoria das Relações Internacionais: Realismo, Liberalismo, Marxismo, Teoria Crítica, Construtivismo. Fundamentos 

teóricos da Economia Política Internacional. Economia Política e Economics. Relações Internacionais e Economia 

Internacional. O desenvolvimento da área a partir dos anos 1970 e seus temas centrais. 

ECN 086 
MÉTODOS QUANTITATIVOS 

APLICADOS I 
4 60 

Estatística descritiva. Distribuição de frequências. Introdução à probabilidade. Variáveis aleatórias discretas e 

contínuas. Distribuições amostrais. Estimação. Testes de hipóteses. Modelos de regressão linear. 

ECN 088 
ECONOMIA POLÍTICA 

INTERNACIONAL II 
4 60 

A IPE e a NEW IPE School: as escolas americana e britânica. Debates sobre a teoria da estabilidade hegemônica. 

Imperialismo. A escola cepalina. A escola francesa. A reconfiguração da ordem internacional: globalização, integração, 

fragmentação, geopolítica, potências emergentes. 

ECN 089 
MÉTODOS QUANTITATIVOS 

APLICADOS II 
4 60 

"Modelos econométricos de equações simultâneas. Modelos econométricos com uso de dados de painel. Econometria 

de séries temporais: análise clássica, co-integração e modelos ARIMA e VAR." 

ECN 090 
ECONOMIA DA AMÉRICA 

LATINA 
4 60 

História comparada: questões de método. As economias coloniais. Os processos de independência. A formação dos 

Estados Nacionais. A questão étnico-racial na formação social latino-americana. O desenvolvimento latino-americano 

em perspectiva comparada. Eixos temáticos: processos de industrialização pobreza e desigualdades endividamento 

inflação e planos de estabilização perspectivas de integração econômica. 

ECN 092 
ORGANIZAÇÃO ECONÔMICA 

INTERNACIONAL I 
4 60 

A formação do BIS e as organizações internacionais antes da Segunda Guerra Mundial. Formação, estrutura e 

funcionamento das principais organizações internacionais pós Segunda Guerra Mundial. O Fundo Monetário 

Internacional e o Banco Mundial. O GATT e as suas rodadas de negociação. BIS e os Acordos da Basiléia. Organização 

Mundial do Comércio. UNCTAD e os países em desenvolvimento. 

ECN 093 
SISTEMAS ECONÔMICOS 

COMPARADOS 
4 60 

O auge do liberalismo (100 anos de paz). As experiências socialistas. O nazi-fascismo. O New Deal e a regulação 

keynesiana. O desenvolvimentismo e a industrialização do terceiro mundo. Os processos de Cathing up. A crise do 

socialismo real. O Neoliberalismo e globalização. 

ECN 181 HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL 4 60 

Transição do feudalismo ao capitalismo. Sistema mercantilista e formação do Estado moderno. Revolução burguesa. 

Revolução Industrial. Industrialização retardatária. Imperialismo. Período entre guerras e a crise dos anos 30. 

Fascismo. 

SOA 029 
TÓPICOS EM TEORIA 

SOCIOLÓGICA 
4 60 Conteúdo variável. 
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SOA 071 TOPICOS EM SOCIOLOGIA 4 60 Conteúdo variável. 

CIC 032 
TÓPICOS EM CONTABILIDADE 

B 
4 60 Conteúdo variável. 

POP 004 TÓPICOS EM DEMOGRAFIA 4 60 Conteúdo variável. 

LET 223 FUNDAMENTOS DE LIBRAS 4 60 
Aspectos históricos e conceituais da cultura surda e filosofia do bilinguismo. Fundamentos linguísticos da Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS). Aquisição e desenvolvimento de habilidades básicas expressivas e receptivas em LIBRAS. 

UNI 005 
O SISTEMA POLITICO 

BRASILEIRO 
4 60 

Análise do atual arranjo democrático brasileiro. A análise da democracia brasileira pós-88 abrangerá: a) o sistema 

eleitoral adotado para a composição dos poderes Legislativo e Executivo; b) a origem, evolução e dinâmica do atual 

sistema partidário; c) as características do presidencialismo brasileiro; d) as relações entre os poderes Executivo e 

Legislativo; e) a estrutura e organização interna do poder legislativo federal; f) a organização federativa do Estado; g) a 

relação entre poder Judiciário e política; h) a reforma do Estado. 
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Atividades Integradoras de Crédito  

Código Nome Créditos 
Carga 

Horária 

Creditação/car
ga horária 
máximas 

Ementa 

DCP090 TRABALHO PUBLICADO EM PERIODICO CIENTIFICO 2 30 4 Publicação de artigo ou correlato em revista reconhecida no meio acadêmico. 

DCP091 TRABALHO APRESENTADO/ PUBLICADO EM ANAIS 1 15 2 
Apresentação de trabalho - escrito, oral, pôster - em evento científico da área 
de Gestão Pública ou correlata. 

DCP092 VIVENCIA PROFISSIONAL COMPLEMENTAR 4 60 4 

Participação em atividades de gestão em órgãos públicos ou em organizações 
não governamentais, que proporcione experiências de treinamento do 
discente em diferentes processos de trabalho relacionados à gestão pública e 
contribuam para seu aprimoramento, em conformidade com as diretrizes da 
extensão universitária. 

DCP107 ATIVIDADE DE PESQUISA E/OU EXTENSÃO II 2 30 6 
Participação em projetos de pesquisa e de extensão universitária, estes no 
formato de programa, projeto, curso ou evento e em conformidade com as 
diretrizes vigentes. 

DCP120 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS II 2 30 
4 

Participação na organização de eventos de natureza diversa, envolvendo o 
público externo, em conformidade com as diretrizes da extensão universitária. 

DCP121 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS I 1 15 Conteúdo variável. 

DCP164 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 2 30 2 
Aprofundamento teórico de tema pertinente a disciplina de formação básica e 
ou profissional, feito sob orientação do docente da disciplina à qual o tema 
está relacionado. 

DCP174 PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS DE ESTUDO II 2 30 2 - 

DCP175 MONITORIA III 3 45 3 - 

DCP176 ATIVIDADES INTERINSTITUCIONAIS DE ENSINO A 4 60 

5 

Atividades de ensino, (disciplinas, seminários, laboratórios, oficinas, cursos) 
realizadas em outras instituições, voltadas para a formação em Gestão Pública 
ou em áreas afins, com validação do Colegiado do Curso. 

DCP177 ATIVIDADES INTERINSTITUCIONAIS DE ENSINO B 1 15 
Atividades de ensino, (disciplinas, seminários, laboratórios, oficinas, cursos) 
realizadas em outras instituições, voltadas para a formação em Gestão Pública 
ou em áreas afins, com validação do Colegiado do Curso. 

DCP178 
ATIVIDADES INTERINSTITUCIONAIS DE PESQUISA 
E/OU EXTENSÃO A 

4 60 5 
Atividades de pesquisa e/ou extensão realizadas em outras instituições 
voltadas para a formação em Gestão Pública ou em áreas afins, com validação 
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do Colegiado do Curso 

DCP179 
ATIVIDADES INTERINSTITUCIONAIS DE PESQUISA 
E/OU EXTENSÃO B 

1 15 
Atividades de pesquisa e/ou extensão realizadas em outras instituições 
voltadas para a formação em Gestão Pública ou em áreas afins, com validação 
do Colegiado do Curso. 
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