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Informações Constantes da Ficha Modelo 1 (Resolução 30/90 – CEPE – Parte fixa) 

Disciplina: Introdução às Políticas Públicas Código: GP107 

Natureza: Obrigatória   (X) Semestral   () Anual Obs.       

Módulo: I Período letivo (recomendado) 2º Período 

Pré-requisito: Não      Co-requisito: Não       Modalidade: Ensino Remoto Emergencial 

(Res. 22/2021 e 23/2021 – CEPE) 

Carga horária total:  

60 horas  

Carga horária semanal: 4h Tipo: Padrão 

 

EMENTA (Unidade Didática) 

 

Conceito de política pública. Relação entre políticas públicas e serviços públicos. Atores e 

interesses econômicos, políticos e sociais na gestão das políticas públicas. Abordagens de políticas 

públicas. Análise de políticas públicas. 

 

Informações Constantes da Ficha Modelo 2 (Resolução 30/90 – CEPE) 

 

Objetivo Geral 

 

• Reconhecer as características das políticas públicas e o processo de sua gestão. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Compreender o conceito de política pública e suas diferentes tipologias. 

• Reconhecer o processo de gestão de políticas públicas. 

• Reconhecer os atores e as instituições que influem no processo de política pública 

e seus modos de ação. 

• Reconhecer diferentes estilos de gestão de políticas públicas. 

• Identificar diferentes abordagens de análise de políticas públicas. 

 

PROGRAMA / CRONOGRAMA 

 

Semana Data Conteúdo 

1 06/05/21 Conceito de políticas públicas 

SECCHI; COELHO; PIRES (2019) - Cap. 1 

2 13/05/21 Minicaso: Estado frágil 

SECCHI; COELHO; PIRES (2019) - Cap. 1 

3 20/05/21 Tipos de políticas públicas 

SECCHI; COELHO; PIRES (2019) - Cap. 2 

4 27/05/21 Minicaso: Raposa Serra do Sol 

SECCHI; COELHO; PIRES (2019) - Cap. 2 

5 03/06/21 Ciclo de políticas públicas 

 



SECCHI; COELHO; PIRES (2019) - Cap. 3 

Obs.: Por ser feriado não haverá encontro síncrono e o mesmo 

será substituído por uma videoaula gravada de modo 

assíncrono. 

6 10/06/21 Minicaso: Sistema de avaliação das escolas estaduais. 

SECCHI; COELHO; PIRES (2019) - Cap. 3 

7 17/06/21 Prova escrita 

8 24/06/21 Instituições no Processo de Política Pública 

SECCHI; COELHO; PIRES (2019) - Cap 4 

9 01/07/21 Minicaso: instituições moldando o comportamento 

SECCHI; COELHO; PIRES (2019) - Cap. 4 

10 08/07/21 Atores no processo de política pública 

SECCHI; COELHO; PIRES (2019) - Cap. 5 

11 15/07/21 Minicaso: atores contagiados pelo pânico 

SECCHI; COELHO; PIRES (2019) - Cap. 5 

12 22/07/21 Estilos de políticas públicas 

SECCHI; COELHO; PIRES (2019) - Cap. 6 

13 29/07/21 Minicaso: o nível de participação ideal 

SECCHI; COELHO; PIRES (2019) - Cap. 6 

14 05/08/21 Prova escrita 

15 12/08/21 Relatório de análise de políticas públicas 

Apresentação de síntese dos principais aspectos do livro de 

Secchi (2016) e de um modelo de relatório de análise de 

políticas públicas. 

16 19/08/21 - Exame Final 

 

Período de oferta e distribuição da carga horária 

 

A disciplina será ofertada ao longo de 15 semanas: terá início em 06 de maio de 2021 e 

será encerrada em 12 de agosto de 2021. Será ofertada para até 45 alunos. A disciplina 

contará com uma hora semanal síncrona, nas quintas-feiras, a partir das 19h. O exame 

final, caso necessário, será realizado no dia 19 de agosto de 2021. 

 

Sistema de Comunicação 

 

Será utilizada a sala da disciplina no ambiente virtual de aprendizagem da UFPR Virtual, 

disponível em <https://ufprvirtual.ufpr.br/>. Neste ambiente serão disponibilizados 

textos, videoaulas, áudios ou outros materiais da disciplina, bem como serão postadas as 

atividades desenvolvidas pelos estudantes.  

 

A comunicação com os alunos será feita por meio dos recursos de feedback disponíveis 

no ambiente virtual de aprendizagem. A preferência será sempre pela utilização dos 

recursos do Moodle, mas se necessário pode ser utilizado e-mail, telefone, whatsapp ou 

outro meio de comunicação.  

 

A disciplina contará com Roteiros Semanais de Orientação sobre as atividades a serem 

desenvolvidas e fórum de notícias. Os encontros semanais síncronos serão realizados pela 

Plataforma Teams da Microsoft Office. 

 

https://ufprvirtual.ufpr.br/


Procedimentos didáticos 

 

Os encontros síncronos serão destinados às aulas expositivas-dialogadas em que os 

conceitos serão sistematizados pela professora a partir da bibliografia obrigatória, 

complementada pelas demais referências, bem como à discussão dos estudos de caso. Se 

necessário, serão disponibilizadas videoaulas complementares gravadas de modo 

assíncrono. Recomenda-se a leitura dos textos básicos indicados e a resolução dos estudos 

de caso, preferencialmente antes dos encontros síncronos.  

 

O esclarecimento de dúvidas ocorrerá nos encontros síncronos e por meio das ferramentas 

de interação do ambiente virtual de aprendizagem descritas na seção anterior.  

 

Frequência 

 

O registro da frequência será determinado pela entrega das atividades remotas, pela 

conferência dos relatórios de acesso dos alunos aos conteúdos disponibilizados 

(disponíveis para a docente no ambiente virtual de aprendizagem) e demais ferramentas 

de feedback disponíveis.  

 

As atividades de avaliação previstas na seção seguinte corresponderão à frequência em 8 

horas/aulas. O restante da carga horária será mensurado mediante a entrega de atividades 

de acompanhamento: resolução de estudos de caso e questões de múltipla escolha. Todas 

as atividades serão corrigidas e apenas as primeiras serão pontuadas.  

     

Além disso, para um melhor acompanhamento e desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem, serão indicados prazos para a realização de cada atividade e será 

acompanhado o seu cumprimento. As atividades serão fechadas/encerradas para 

postagens após a sua correção pela professora. Entregas em atraso poderão ser admitidas 

desde que devidamente justificadas. 

 

Avaliação 

      

A avaliação será permanente em relação ao trabalho docente e discente, possibilitando o 

redimensionamento deste plano, se necessário.  

 

Nesse sentido, a avaliação compreende três aspectos indissociáveis: a autoavaliação do 

professor, a autoavaliação do aluno e a avaliação da aprendizagem pelo professor.  

 

A aprendizagem será avaliada: 

 

a) por meio do acompanhamento das atividades realizadas pelos estudantes e das 

dúvidas apresentadas, mesmo que sem atribuição de nota; 

 

b) pelo desenvolvimento de duas provas escritas, conforme o seguinte roteiro, 

conteúdos, pontuação e frequência: 

 

Conteúdo  Data de entrega Peso Frequência 

Conceito de políticas públicas 

Tipologias de políticas públicas 

Ciclo de políticas públicas 

17/06/21 50% 4h 



Instituições no processo de política pública 

Atores no processo de política pública 

Estilos de políticas públicas 

05/08/21 50% 4h 

 

O exame final, se necessário, será realizado no dia 19 de agosto de 2021. 
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