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Disciplina: Fundamentos de Políticas Públicas 

Período: 2017/1  

Dias: Segunda e quarta 

Horário: 20:50 - 22:30  

 

Docente: Thiago Aparecido Trindade 

Horário de atendimento: agendar pelo e-mail th.trindade83@gmail.com  

 

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

conceitos de Políticas Públicas; O papel do Estado na economia; Papel da burocracia; 

Modelos de análise; Instituições e processo decisório governamental; Formação de 

agenda; Formulação de políticas públicas; Tomada de decisão; 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. Com ênfase na discussão sobre o 

papel da burocracia, pretende-se enfatizar também o debate sobre os desafios da 

implementação das políticas a partir do enfoque sobre os arranjos institucionais. 

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

distribuídas da seguinte maneira: Prova - 30%; Atividades (3 exercícios em sala e dois 

fichamentos) - 30%; Pesquisa (Seminário mais trabalho escrito) - 40%. Observação 

importante: a nota referente ao item "Pesquisa" será dividida ao meio entre a 

apresentação do seminário e o trabalho escrito. A nota deste item é coletiva, e não 

individual.  

Formato das avaliações: A prova (individual e com consulta) consistirá de duas 

questões discursivas sobre os temas debatidos até a aula anterior. As atividades em sala 

(individual e com consulta) serão compostas por uma questão discursiva. Não será 

permitida a entrega dos exercícios na aula seguinte. O seminário consistirá de uma 

apresentação entre 20 e 30 minutos, contendo de preferência dados apresentados em 

tabelas, quadros e gráficos. O tema será a análise do arranjo institucional de uma 

política pública a ser escolhida pelo grupo e debatida com o professor em classe, com 

ênfase no processo de implementação e dos mecanismos de controle social da 

política em questão. O trabalho escrito deverá ter um mínimo de 8 e máximo de 10 

páginas.  

Modelo dos fichamentos: Os fichamentos deverão ser produzidos em formato de texto, 

com mínimo de 2.600 caracteres (com espaços) e máximo de 3.500 caracteres (com 
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espaços). O fichamento deverá 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. A 

chave para inscrição na plataforma é “FPP”. 

 

 

Cronograma e bibliografia do curso 

 

06/03 – Aula cancelada 

 

08/03 – Apresentação do curso e esclarecimentos sobre o programa da disciplina 

 

13/03 – As políticas públicas na Ciência Política 

MARQUES, Eduardo. As políticas públicas na Ciência Política. In: MARQUES, 

Eduardo; FARIA, Carlos Aurélio Pimenta de (orgs.). São Paulo: Editora Unesp; Rio de 

Janeiro: Editora Fiocruz, 2013, pp. 23-46.   

 

15/03 – As políticas públicas enquanto objeto de investigação  

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

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

 

20/03 – 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. 

 

22/03 - 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.  

 

 27/03 – O contexto institucional de produção das políticas públicas 

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

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

 

29/03 - Atividade 1 – A relação entre Estado, Governo e Políticas Públicas 

 

03/04 – Estado, economia e políticas públicas  

BRESSER PERREIRA, Luis C. “O Caráter Cíclico da Intervenção Estatal”. Revista de 

Economia Política vol. 9, n. 3, pp. 115-130.  
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05/04 – 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. 

 

10/04 - 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. 

 

12/04 – 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. 

 

17/04 - Atividade 2 – A crítica neoinstitucionalista aos paradigmas marxista e 

pluralista 

 

19/04 - 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. 

 

24/04 – Prova 1  

 

26/04 - Montagem da agenda 

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

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

 

01/05 – Feriado (Dia do trabalho) 

 

03/05 – 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 

 

08/05 - Tomada de decisão 

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

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

 

10/05 - Implementação de políticas públicas 
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Implementação - HOWLETT et al., Michael. "Implementação de políticas". In: _____. 

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

 

15/05 – Devolução e comentários sobre a prova 

 

17/05 - 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. FICHAMENTO 

 

22/05 - Atividade 3: O papel da burocracia de rua no processo de implementação 

de políticas públicas 

 

24/05 – Arranjos institucionais de políticas públicas 

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

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

 

29/05 - 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. 

 

31/05 – Não haverá aula (III Encontro Internacional Participação, Democracia e 

Políticas Públicas) 

 

05/06 - Preparação dos seminários - plantão de atendimento 

 

07/06 - Preparação dos seminários - plantão de atendimento 

 

12/06 - Preparação dos seminários - atendimento a ser agendado em caso de 

necessidade 

 

14/06 - Seminários 

 

19/06 - Seminários 

 

21/06 - Seminários 

 

26/06 - Seminários 

 

28/06 - Entrega do trabalho escrito (apresentações dos 4 primeiros grupos) 

 

03/07 - Entrega do trabalho escrito (apresentações dos 4 últimos grupos) 
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05/07 – Entrega das menções finais 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


