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Ementa  

Definição de política pública. Caracterização do campo de estudos. Ciclo de políticas públicas. 

Análise de políticas públicas: diagnóstico e definição do problema público, escolha da 

abordagem e análise das soluções, construção do relatório de análise de políticas públicas. 

Aplicação de uma análise de políticas públicas para solução de problemas relacionados à gestão 

universitária.  

 

Objetivos 

 

a) Apresentar conceitos gerais relacionados ao campo de estudos em políticas públicas; 

b) Proporcionar uma visão geral sobre a análise de políticas públicas e suas etapas; 

c) Praticar a análise de políticas públicas com vistas à solução de problemas relacionados à 

gestão universitária. 

 

Conteúdo Programático 

 

Unidade 1:  

 

Definição de política pública. Caracterização do campo de estudos em políticas públicas. Etapas 

do ciclo de políticas públicas. Definição de análise de políticas públicas. 

 

Unidade 2: 

 

Análise do problema público. Etapas da análise do problema. Diagnóstico do problema. 

Definição do problema e do objetivo da política pública. Análise de problemas de gestão 

universitária. 

 

Unidade 3: 

 

Análise das soluções para a resolução do problema público. Escolha da abordagem de análise. A 

abordagem racionalista: geração de alternativas; definição de critérios e indicadores; e projeção 

de resultados. Abordagem argumentativa: planejamento e organização do fórum de política 

pública; mediação da participação; e mapeamento de argumentos. Análise de soluções para a 

resolução de problemas de gestão universitária. 

 



 

 

Unidade 4: 

 

Construção do relatório de análise de políticas públicas. Estrutura do relatório. Redação do 

Relatório. Subprodutos do relatório de análise. Avaliação do relatório. Construção do relatório 

de análise de políticas públicas voltadas à gestão universitária.  

 

 

Data Conteúdo Leituras obrigatórias* Estratégias de aprendizagem 

09/08 Apresentação da 

disciplina, do 

professor e 

estudantes. 

Plano de ensino. Exposição e discussão do Plano de 

Ensino. 

16/08 Unidade 1 Bichir (2015) 

Farah (2011) 

Farah (2016) 

Secchi (2013): Capítulos 1 e 3. 

Discussão de textos e divisão dos 

grupos de trabalho. 

23/08 Unidade 2 Secchi (2016): Cap. 2 (p. 27-49). Discussão do texto e atividade 

prática em grupos (diagnóstico do 

problema). 

30/08 Unidade 2 Secchi (2016): Cap. 2 (p. 50-57). 

 

Discussão do texto e atividade 

prática em grupos (definição do 

problema e definição dos 

objetivos). 

06/09 Unidade 2 Revisão dos textos anteriores Apresentação e discussão da 

Análise do Problema pelos grupos 

de trabalho. 

13/09 Unidade 3 Secchi (2016): Cap. 4  

 

Apresentação de seminários pelos 

grupos conforme divisão sugerida 

pelo professor e proposição e 

desenvolvimento de atividade 

pelos grupos (Análise das 

soluções: abordagem racionalista) 

20/09 Unidade 3 Secchi (2016): Cap. 5 Apresentação de seminários pelos 

grupos conforme divisão sugerida 

pelo professor e proposição e 

desenvolvimento de atividade 

pelos grupos (Análise das 

soluções: abordagem 

argumentativa) 

27/09 Unidade 3 Secchi (2016): Cap. 3 Encontro extra-classe dos grupos 

para escolha da abordagem de 

análise. 

04/10 Unidade 3 Secchi (2016): Cap. 4 e 5 Atividade prática em grupos: 

Análise das soluções (Geração de 

alternativas ou Planejamento e 

organização do fórum de políticas 

públicas). 

11/10 Unidade 3 Secchi (2016): Cap. 4 e 5 Atividade prática em grupos: 

Análise das soluções (Definição 

de critérios e indicadores ou 

Mediação da participação). 

18/10 Unidade 3 Secchi (2016): Cap. 4 e 5 Atividade prática em grupos: 



Análise das soluções (Projeção de 

resultados ou Mapeamento dos 

Argumentos). 

25/10 Unidade 3 Revisão dos textos anteriores. Apresentação e discussão da 

Análise das Soluções pelos grupos 

de trabalho. 

01/11 Unidade 4 Secchi (2016): Cap. 6 Discussão do texto e atividade 

prática em grupos (Relatório de 

análise de políticas públicas). 

08/11 Unidade 4 Revisão dos textos anteriores. Atividade prática em grupos 

(Relatório de análise de políticas 

públicas). 

15/11 Feriado Sem aula Sem aula 

22/11 Unidade 4 - Apresentação e discussão do 

Relatório de análise de políticas 

públicas pelos grupos de trabalho. 

29/11 Unidade 4 - Apresentação e discussão do 

Relatório de análise de políticas 

públicas pelos grupos de trabalho. 

06/12 Encerramento Plano de Ensino Avaliação da disciplina. 

*Além das leituras obrigatórias, serão indicadas ao longo do semestre leituras complementares 

pelo professor, bem como as que forem sendo demandadas em decorrência do escopo do 

trabalho que será realizado no decorrer da disciplina (relatórios técnicos, documentos, 

bibliografia especializada, etc.). 

 

 

Estratégias de Aprendizagem: 

Para o alcance dos objetivos da disciplina, serão utilizadas as seguintes estratégias de 

aprendizagem: 

- Discussões e debates de textos; 

- Atividades práticas dirigidas; 

- Pesquisa bibliográfica e de campo; 

- Realização de seminários. 

 

Sistema de Avaliação: 

- Apresentação e discussão da Análise do Problema (10%) 

- Apresentação e discussão da Análise das Soluções (10%) 

- Seminários sobre as abordagens de Análise das Soluções (10%) 

- Participação nas atividades e discussões (10%) 

- Apresentação e entrega do Relatório de Análise de Políticas Públicas (60%). 
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