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Disciplina: Fundamentos de Políticas Públicas 

Período: 2016/2 

Dias: Segunda e quarta 

Horário: 20:50-22:30  

 

Docente: Thiago Aparecido Trindade 

Horário de atendimento: agendar com antecedência pelo e-mail 

th.trindade83@gmail.com  

 

Monitoria: Beatriz Franco (beatriz.dfranco@gmail.com) e Cibelle Moreira 

(cibellepin@gmail.com)  

 

Ementa: Diferenças entre governo e Estado; Estado e Políticas Públicas; Tipologias e 

conceitos de Políticas Públicas; O papel do Estado na economia; Gastos públicos e 

políticas públicas; Papel da burocracia; Modelos de análise; Instituições e processo 

decisório governamental; Formação de agenda; Processos de implementação e avaliação 

de políticas públicas. 

Objetivos do curso: A proposta central do curso consiste em analisar as etapas e 

processos fundamentais na formulação e implementação de políticas públicas, 

destacando o complexo ambiente político-institucional (Estado liberal-democrático de 

economia capitalista) no qual tais processos ocorrem. Conferindo dimensão relevante ao 

papel da burocracia, pretende-se analisar também os mecanismos de controle e 

avaliação existentes sobre as políticas públicas e quais as possibilidades de interferência 

da sociedade civil nesse contexto. 

Metodologia: o curso será ministrado basicamente a partir de aulas expositivas e 

debates em sala de aula com base nas leituras realizadas pelas(os) estudantes. Também 

está prevista a utilização de recursos audiovisuais, como vídeos e documentários. 

Avaliação: A nota final será calculada a partir da média de três notas diferentes, 

distribuídas da seguinte maneira: Prova 1 - 40%; Atividades (3 exercícios em sala e dois 

fichamentos) - 30%; Prova 2 - 30%. Observação importante: o valor das atividades e 

dos fichamentos é de 2,0 (dois) pontos cada, totalizando uma nota 10,0.  

Formato das avaliações: As provas (individual) consistirão de duas questões 

discursivas sobre os temas debatidos até a aula anterior. Os exercícios em sala (podem 

ser feitos em dupla e com consulta) serão compostos por uma questão discursiva. Já os 

fichamentos (individual) deverão expor, de forma sucinta, o objetivo central do texto e a 

as principais questões exploradas pelo(a) autor(a), de modo a comprovar a leitura 

integral da bibliografia indicada. Os fichamentos deverão ser enviados pelo moodle, 
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onde as/os estudantes devem realizar a inscrição na disciplina através da chave de 

acesso “FPP”.  

 

 

 

Cronograma e bibliografia 

 

08/08 - Apresentação do curso e esclarecimentos sobre o programa da disciplina 

 

10/08 - Diferenças entre governo e Estado: o complexo ambiente de produção das 

políticas públicas 

MILIBAND, Ralph. O Estado na sociedade capitalista. Rio de Janeiro: Zahar, 1972. 

Capítulo 3. 

 

15/08 - O Estado na sociedade capitalista  

MIGUEL, Luis Felipe. Mecanismos de exclusão política e os limites da democracia 

liberal: uma conversa com Poulantzas, Offe e Bourdieu. Novos Estudos, n. 98, março 

2014, pp. 145-161.  

 

17/08 - As políticas públicas enquanto objeto de investigação: o ciclo da política 

pública  

HOWLETT et al., Michael. "Introdução: por que estudar política pública?". In: _____. 

Política Pública: seus ciclos e subsistemas. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2013. 

 

22/08 - As políticas públicas enquanto objeto de investigação: o contexto político-

institucional  

HOWLETT et al., Michael. "O contexto da Política Pública". In: _____. Política 

Pública: seus ciclos e subsistemas. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2013. 

 

24/08 - Estado, economia e políticas públicas 

Bresser Pereira, Luis C. “O Caráter Cíclico da Intervenção Estatal”. Revista de 

Economia Política vol. 9, n. 3, pp. 115-130.  

 

29/08 – Atividade 1 (em sala): A relação entre Estado, Governo e Políticas Públicas  

 

31/08 – 10º Encontro da Associação Brasileira de Ciência Política (não haverá 

aula) 

 

05/09 - Estado, economia e políticas públicas 

Giambiagi, Fábio; Além, Ana Cláudia. (1999). Finanças Públicas: Teoria e prática no 

Brasil. Rio de Janeiro, Campus. Capítulo 1: Teoria das Finanças Públicas. 

 

07/09 – Independência do Brasil (Feriado)  



3 

 

12/09 – Abordagens teóricas sobre as políticas públicas: positivismo x 

pospositivismo   

HOWLETT et al., Michael. "Abordagens teóricas para compreender a política pública". 

In: _____. Política Pública: seus ciclos e subsistemas. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 

2013. 

 

14/09 - Abordagens teóricas sobre as políticas públicas: análise de classe e 

pluralismo 

HOWLETT et al., Michael. "Abordagens teóricas para compreender a política pública". 

In: _____. Política Pública: seus ciclos e subsistemas. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 

2013. 

 

19/09 - Abordagens teóricas sobre as políticas públicas: neoinstitucionalismo 

ROCHA, Carlos A. “Neoinstitucionalismo como modelo de análise para as políticas 

públicas”. Civitas, v. 5, n. 1, pp. 11-28. 

 

21/09 - Instituições e processo decisório governamental 

Figueiredo, Argelina & Limongi, Fernando. (2006). “Poder de agenda na democracia 

brasileira: desempenho do governo no presidencialismo de coalizão”. In: Soares, G. & 

Rennó, L. Reforma Política: Lições da história recente. Rio de Janeiro: Editora FGV. 

 

26/09 – Prova 1 

 

28/09 – Montagem da agenda 

HOWLETT et al., Michael. "Montagem da Agenda". In: _____. Política Pública: seus 

ciclos e subsistemas. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2013. 

 

03/10 – Formulação de políticas 

HOWLETT et al., Michael. "Formulação de políticas: instrumentos de design". In: 

_____. Política Pública: seus ciclos e subsistemas. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 

2013 

 

05/10 – Tomada de decisão 

HOWLETT et al., Michael. "Tomada de decisão política". In: _____. Política Pública: 

seus ciclos e subsistemas. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2013. 

 

10/10 - Devolução e comentários sobre a prova 

 

12/10 - Nossa Senhora Aparecida (Feriado) 

 

 

 

 



4 

 

17/10 - Implementação de políticas públicas 

Implementação - HOWLETT et al., Michael. "Implementação de políticas". In: _____. 

Política Pública: seus ciclos e subsistemas. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2013. 

FICHAMENTO 

 

19/10 – Implementação: o papel da burocracia de rua 

LOTTA, Gabriela O papel das burocracias no nível da rua na implementação de 

políticas públicas: entre o controle e a discricionariedade. In: Faria, C. A. P. (org.) 

Implementação de políticas públicas: teoria e prática. Belo Horizonte: Editora PUC 

Minas, 2012. 

 

24/10 - Atividade 2 (em sala): O papel da burocracia de rua no processo de 

implementação de políticas públicas 

 

26/10 - 40º Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências 

Sociais (não haverá aula) 

 

31/10 - Implementação: o debate sobre os arranjos institucionais 

GOMIDE, A. A.; PIRES, R. R. C. (eds.) Capacidades Estatais e Democracia: arranjos 

institucionais de políticas públicas. Brasília: Ipea, 2014. Capítulo 1.  

 

02/11 - Finados (Feriado) 

 

07/11 -  Avaliação de políticas públicas  

HOWLETT et al., Michael. "Avaliação de políticas: policy making como 

aprendizagem". In: _____. Política Pública: seus ciclos e subsistemas. Rio de Janeiro: 

Elsevier Editora, 2013. 

 

09/11 - Avaliação e monitoramento 

JANNUZZI, Paulo de Martino. Avaliação de programas sociais no Brasil: repensando 

práticas e metodologias das pesquisas avaliativas. Planejamento e Políticas Públicas – 

PPP, no 36, Jan/Jun, IPEA, 2011. 

 

14/11 – Recesso  

 

16/11 - A participação dos atores civis 

CORTES, Soraya. Fóruns participativos e governança: uma sistematização das 

contribuições da literatura. In: LUBAMBO, Catia; COÊLHO, Denilson; MELO, 

Marcus André (orgs.). Desenho institucional e participação política. Petrópolis: Vozes, 

2005. 
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21/11 - Atividade 3 (em sala): a importância do processo de avaliação de políticas 

para a gestão pública 

 

23/11 - Não haverá aula 

 

28/11 - A participação dos atores civis: a importância das Instituições 

Participativas 

WAMPLER, Brian. Instituições participativas como “enxertos” na estrutura do Estado: 

a importância de contextos, atores e suas estratégias. In: PIRES, Roberto (org.) 

Efetividade das Instituições Participativas no Brasil: Estratégias de Avaliação. Brasília: 

IPEA, 2011. 

 

30/11 - Neoliberalismo e participação da sociedade no Brasil 

DAGNINO, Evelina. Políticas culturais, democracia e o projeto neoliberal. Revista Rio 

de Janeiro, n. 15, pp. 45-65, jan./abr. 2005. FICHAMENTO  

 

05/12 – Prova 2 

 

07/12 – Encerramento do curso 

 

14/12 – Envio das menções finais e do percentual de faltas pelo moodle 


