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Ementa  
A disciplina “Estado, Gestão e Políticas Públicas no Cenário Contemporâneo” tem como objetivo 
abordar temáticas atuais sobre Estado e políticas públicas, apresentando e aprofundando os 
debates sobre os condicionantes que impactam a gestão pública. Assim, serão abordados tanto 
aspectos técnicos e administrativos da gestão de políticas públicas – como as discussões sobre 
instrumentos de políticas públicas e qualidade da burocracia – como a dimensão política da 
gestão – englobando a relação entre sociedade e administração pública; a judicialização da 
política; federalismo; redes sociais e políticas públicas. 
Metodologia de Ensino  
O curso será organizado em aulas teóricas e aplicadas. As aulas teóricas têm como objetivo 
apresentar os principais conceitos e instrumentos analíticos para abordar uma determinada 
temática de gestão de políticas públicas. Essas aulas serão divididas em uma parte expositiva 
(de responsabilidade da professora) e na apresentação das notas de reação (de 
responsabilidade do/as aluno/as). As aulas aplicadas serão dedicadas ao estudo de caso de 
políticas públicas (predominantemente ambientais, sociais e de infraestrutura).  
Avaliação 
1- Notas de reação (50%): cada aluno/a deverá entregar no início da aula teórica um 
comentário sobre a leitura da semana.  Não se trata de um fichamento com os principais 
pontos do texto, mas sim de uma reflexão sobre a leitura, que seja ao mesmo tempo 
fundamentada nela e que demonstre o espírito crítico do leitor. Tente abordar as seguintes 
questões: 
a. Como o trabalho contribui para a teoria ou conhecimento empírico do objeto estudado?  
b. Quais as perguntas de pesquisa e hipótese relevantes no estudo?  
c. Considerando seus próprios interesses, o que você acha relevante na leitura?  
d. Quais os pontos fracos e pontos fortes do trabalho?  
 
Trata-se de um trabalho de não mais que duas páginas (fonte 12, espaçamento 1,5, margens 
de 2,5 cm). Os trabalhos serão lidos, avaliados e devolvidos aos alunos na aula seguinte.  
Trabalhos entregues fora do prazo não serão aceitos. No cálculo da nota final serão 
descartadas as duas piores notas.  



 
 
2- Estudos de caso (50%): nas aulas aplicadas, cada aluno/a deverá apresentar oralmente sua 
análise em relação ao caso escolhido. A avaliação dos estudos de caso levará em consideração 
a capacidade do/a aluno/a de acionar conceitos e instrumentos analíticos relevantes e 
adequados na sua investigação sobre o caso. No cálculo da nota final serão descartadas as 
duas piores notas.  
 
Orientações Gerais e Regras 

1- É importante que o/a aluno/a preste atenção e tome notas nas aulas expositivas, já que, 
em hipótese alguma, os slides de apresentação das aulas serão disponibilizados. Por 
favor, não insista! 

2- Caso o/a aluno/a tenha dúvidas ou dificuldades com algum texto ou discussão 
apresentada, é possível agendar um horário com a professora para esclarecimentos. 

3- Importante: se você tem alguma necessidade especial, por favor, contate-me o quanto 
antes. Eu terei prazer em fazer todos os ajustes que estiverem ao meu alcance. 

Presença em sala de aula: 

4- De acordo com as normas da UFG, a quantidade de faltas permitida para aprovação na 
disciplina é 25% do total das aulas ministradas.  

5- A chamada será realizada no início da aula e o tempo de tolerância de atraso é de 20 
minutos. Se porventura o/a aluno/a chegar depois do tempo de tolerância, é necessário 
deixar um bilhete para a professora indicando o horário de chegada e justificando o 
atraso para que o registro da presença seja considerado.  

6- Os alunos que saírem antes do horário de término da aula, sem justificativa prévia, terão 
faltas computadas de acordo com o horário de saída. 

7- Caso alguma falta indevida for registrada no SIGAA, o/a aluno/a tem o prazo de até uma 
semana após a ocorrência da aula para solicitar a alteração. 

8- As faltas nas aulas ministradas podem ser compensadas (e não abonadas) nas seguintes 
situações, mediante comprovação: óbito na família e motivo de saúde. Por favor, caso 
sua ausência em sala de aula não se enquadre nessas situações, não insista para que a 
falta seja compensada! 

a. Falta compensada: mediante justificativa, o/a aluno/a pode solicitar a 
realização de um trabalho extra para abonar sua falta. 

9- Da mesma forma, o envio da atividade em data posterior ao prazo será permitido 
apenas nos casos de óbito na família e motivo de saúde, devidamente comprovados. 

10- As faltas/presenças em sala de aula serão registradas no mesmo dia da ocorrência da 
aula, no SIGAA. 

Regras de comportamento em salda de aula: 

11- Por favor, desligue todos os equipamentos eletrônicos em sala de aula. Em particular, 
não use celulares, smartphones, gravadores e câmeras. Caso o /a aluno/a insista em 
usar eletrônicos, ele/a será solicitado a responder oralmente a perguntas sobre o 



conteúdo da aula. 

12- De acordo com a legislação brasileira sobre propriedade intelectual, a gravação e 
filmagem de aulas só pode ocorrer mediante autorização do/a docente. 

 
Cronograma Preliminar e Leituras  
*Alterações na programação das aulas podem ocorrer mediante aviso prévio! 
**Aulas presenciais podem ser transformadas em aulas à distância mediante aviso prévio! 
 
Aula 1- 05/09/2019 
Tema: Apresentação dos alunos e professora; introdução ao curso. Apresentação de conceitos 
básicos para o campo de análise de políticas públicas. 
Bibliografia Obrigatória: 
MARQUES, E. As Políticas Públicas na Ciência Política. In: MARQUES E. e FARIA, C.A.P. (orgs.) A 
política pública como campo multidisciplinar. São Paulo: Editora Unesp/Rio de Janeiro: Editora 
Fiocruz; 2013, cap. 2. 
Disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4004577/mod_resource/content/1/eduardo%20mar
ques_as%20politicas%20publicas%20na%20ciencia%20politica.pdf 
 
Leitura Complementar: 
SOUZA, Celina. Estado da Arte da Pesquisa em Políticas Públicas. In: HOCHMAN, Gilberto; 
ARRETCHE, Marta; MARQUES, Eduardo. Políticas Públicas no Brasil. Rio de Janeiro, Fiocruz, 
2017. Cap. 2. 
Disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4182324/mod_resource/content/1/celina%20souza_
estado%20da%20arte%20da%20pesquisa%20em%20pp.pdf 
 
 
Aula 2- 12/09/2019 (aula à distância devido ao V Simpósio da Faculdade de Ciências Sociais da 
UFG) 
Aula Aplicada 
Tema: estudo de caso do setor de infraestrutura 
Bibliografia obrigatória:  
GOMIDE, Alexandre A.; MACHADO, Raphael A.; PEREIRA, Ana Karine. Implementação de 
projetos de infraestrutura e (re)produção de desigualdades: os casos de Belo Monte e da 
Transnordestina. In: PIRES, Roberto Rocha C. Implementando Desigualdades. Ipea, 2019 
Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34743&Ite
mid=444 
 
Aula 3 – 19/09/2019 
Aula Teórica 
Tema: Arranjos de Governança de Políticas Públicas 
Bibliografia obrigatória: 
CAPANO, G.; HOWLETT, M.; RAMESH, M. (Ed.). Varieties of governance: dynamics, strategies, 
capacities. Springer, 2015. (Capítulo 1) 
 



Bibliografia Complementar: 
Stoker, G. (1998) Governance as theory: five propositions. International Social Science Journal, 
50, (155), 17-28. 
Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/issj.12189 
 
Young, O. (2010) Governance for sustainable development in a world of rising 
interdependencies, In Delmas, M.A. and O. Young Governance for the environment: new 
perspectives; Cambridge University Press, Cambridge, New York, Melbourne, Cape Town, 
Madrid, Singapore, São Paulo Delhi. Cap. 1 
 
Aula 4 – 26/09/2019 
Aula Teórica 
Tema: Relação entre Estado e Sociedade para a Produção de Políticas Públicas 
Bibliografia obrigatória: 
CÔRTES, Soraya M. Vargas. Fóruns Participativos e Governança: uma sistematização das 
contribuições da literatura. In: Lubambo, Catia; Coelho, Denilson Bandeira; Melo, Marcus 
André. Desenho institucional e participação política – experiências no Brasil contemporâneo. 
Editora Vozes, 2010, capítulo 1. 
 
Bibliografia complementar: 
TATAGIBA, Luciana; ABERS, Rebecca; SILVA, Marcelo K. Movimentos Sociais e Políticas 
Públicas: ideias e experiências na construção de modelos alternativos. In: Pires, Roberto; Lotta, 
Gabriela; Oliveira, Vanessa Elias. Burocracia e Políticas Públicas no Brasil – interseções 
analíticas. Ipea, Enap, 2018, capítulo 4. 
Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/180705_livro_burocracia_e_
politicas_publicas_no_brasil.pdf 
 
Aula 5- 03/10/2019 
Aula Aplicada 
Tema: estudo do setor de infraestrutura e do meio ambiente 
Bibliografia obrigatória:  
LOSEKANN, Cristina. Participação da sociedade na política ambiental do governo Lula. 
Ambiente e Sociedade, São Paulo, v. XV, n.1, p. 179-200, 2012. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
753X2012000100012 
HOCHSTETLER, Kathryn. The Politics of Environmental Licensing – energy projects of the past 
and future in Brazil. St Comp Int Dev (2011) 46:349–371. 
 
Aula 6 – 10/10/2019 
Aula teórica 
Tema: Redes e Políticas 
Bibliografia obrigatória: 
Marques, E. (2012). Public policies, power and social networks in Brazilian urban policies. Latin 
American Research Review, Vol. 47 (2). 
MARQUES, E. Redes Sociais e Poder no Estado Brasileiro – aprendizados a partir das políticas 
urbanas. RBCS Vol. 21 no. 60 fevereiro/2006. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
69092006000100002&script=sci_abstract&tlng=pt 
MARQUES, Eduardo Cesar Leão. Notas sobre redes, Estado e políticas públicas. CADERNOS DE 
SAÚDE PÚBLICA, v. 35, p. 1-11, 2019. 



Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X2019000803001 
Bibliografia complementar: 
Knoke, D. (1992) "Networks of elite structure and decision making". In: Wassermanm, S. e 
Galaskiewicz (org.) Advances in social network analysis. New York: Cambridge University Press. 
 
Aula 7- 17/10/2019 
Aula Aplicada 
Tema: Estudo das redes de gestores locais 
Bibliografia obrigatória: 
Marques, Eduardo Cesar Leão. A Rede dos Gestores Locais em São Paulo. DADOS-REVISTA DE 
CIENCIAS SOCIAIS, v. 60, p. 437-472, 2017. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/dados/v60n2/0011-5258-dados-60-2-0437.pdf 
 
Aula 8- 24/10/2019 (aula à distância – Feriado) 
Exercício sobre o conteúdo apresentado até a aula 8 
 
Aula 9 – 31/10/2019 
Aula Teórica 
Tema: Instrumentos e a materialidade do Estado 
Bibliografia obrigatória: 
LASCOUMES, P.; LE GALÈS, P. Introduction: understanding public policy through its instruments 
– from the nature of instruments to the sociology of public policy instrumentation. Governance, 
v. 20, n. 1, p. 1-21, Jan. 2007. 
Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1468-0491.2007.00342.x 
Bibliografia Complementar: 
Hood, Christopher (1983). The Tools of Government. London: Macmillan. 
HOWLETT, Michael; RAYNER, Jeremy. Design Principles for Policy Mixes: Cohesion and 
Coherence in ‘New Governance Arrangements’. Policy and Society 
Volume 26, Issue 4, 2007, Pages 1-18. Disponível em: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1449403507701182 
 
Aula 10 – 07/11/2019 
Aula Aplicada 
Tema: instrumentos da política ambiental  
Bibliografia obrigatória: 
MOURA, Adriana M. M. Aplicação dos instrumentos de política ambiental no Brasil: avanços e 
desafios. In: MOURA, Adriana M. M. (Org). Governança Ambiental no Brasil: instituições, 
atores e políticas públicas. Brasília: Ipea, cap. 5. 
Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=28192 
 
Aula 11 – 14/11/2019 
Aula Teórica 
Tema: Federalismo e Políticas Públicas 
Bibliografia obrigatória: 
ARRETCHE, M. (2004). Federalismo e políticas sociais no Brasil: problemas de coordenação e 
autonomia. São Paulo Em Perspectiva, 18(2), 17–26. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
88392004000200003 
Bibliografia Complementar: 



SOUZA, Celina. Federalismo e políticas públicas nacionais: diversidade na uniformidade? In: 
MENICUCCI, Telma; GONTIJO, José Geralgo L. Gestão e Políticas Públicas no Cenário 
Contemporâneo – tendências nacionais e internacionais. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2016, cap. 5. 
ABRUCIO, Fernando Luiz. A Coordenação Federativa no Brasil: a experiência do 
período FHC e os desafios do governo Lula. Revista de Sociologia Política, Curitiba, 24, p. 41-67, 
jun. 2005. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
44782005000100005&script=sci_abstract&tlng=pt 
 
Aula 12 – 21/11/2019 
Aula Aplicada 
Tema: estudo de caso de política social 
Bibliografia obrigatória: 
BICHIR, R. M.. Novos instrumentos de coordenação federativa: reflexões a partir do Programa 
Bolsa Família. Revista Brasileira de Políticas Públicas e Internacionais - RPPI, v. 1, p. 49-78, 
2016. 
Disponível em: http://www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/rppi/article/view/28463 
 
Aula 13 – 28/11/2019 
Aula Teórica 
Tema: Qualidade da Burocracia 
Bibliografia obrigatória: 
EVANS, Peter; RAUCH, James E. Burocracia e Crescimento: uma análise internacional dos efeitos 
das estruturas do Estado “weberiano” sobre o crescimento econômico. Revista do Serviço 
Público Brasília 65(4): 407-437 out/dez de 2014. 
Disponível em: https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/657 
Bibliografia complementar: 
CINGOLANI, Luciana, THOMSSON, Kaj; CROMBRUGGHE, Denis de. Minding Weber more than 
ever? The impacts of state capacity and bureaucratic autonomy on development goals. World 
Development, v. 72, p. 191-207, 2015.  
 
Aula 14 – 05/12/2019 
Aula Aplicada 
Tema: Estudo de caso de política de infraestrutura e social 
Bibliografia obrigatória: 
GOMIDE, Alexandre A.; PEREIRA, Ana Karine. Capacidades Estatais para Políticas de 
Infraestrutura. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, 52(5):935-955, set-out. 2018. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0034-
76122018000500935&lng=pt&nrm=iso 
 
Bibliografia complementar: 
SÁTYRO, Natália G. D.; CUNHA, Eleonora S. M.; CAMPOS, Járvis. Análise espacial da burocracia 
da assistência social nos municípios brasileiros: notas para uma reflexão sobre a capacidade de 
implementação dessa política. Opinião Pública, Campinas, vol. 22, n. 2, agosto de 2016. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
62762016000200286&script=sci_abstract&tlng=pt 

Aula 15 – 12/12/2019 
Aula Teórica 



Tema: A Judicialização da Política 
 
Bibliografia obrigatória: 
ARANTES, ROGÉRIO B.; MOREIRA, THIAGO M. Q. . Democracia, instituições de controle e 
justiça sob a ótica do pluralismo estatal. OPINIÃO PÚBLICA, v. 25, p. 97-135, 2019. Disponível 
em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-62762019000100097&script=sci_arttext 

Bibliografia complementar: 
Arantes, Rogério B.. Ministério Público na fronteira entre a Justiça e a Política. Justitia (São 
Paulo), v. 197, p. 325-335, 2007. 
Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=2565316 
Arantes, Rogério B.; KERCHE, Fábio . Judiciário e Democracia no Brasil. Novos Estudos. CEBRAP, 
São Paulo, v. 54, p. 27-41, 1999. 
Disponível em: 
http://dcp.fflch.usp.br/images/DCP/docentes/rogerio_arantes/1999_Judiciário_e_Democracia
_no_Brasil_Novos_Estudos_Cebrap.pdf 

Aula 16 – 19/12/2019 
Aula Aplicada 
Temas: estudo de caso do setor de infraestrutura 
Bibliografia obrigatória:		

OLIVIERI, Cecília. A atuação dos controles interno e externo ao Executivo como condicionantes 
da execução de investimento em infraestrutura no Brasil. Rio de Janeiro: Ipea, 2016. (Texto 
para Discussão, n. 2252). Available at: <www.ipea.gov.br/portal/ 
images/stories/PDFs/TDs/14112016td_2252.pdf>. Accessed on: 15 Dec. 2017. 	

VILAÇA, Luiz. De práticas a capacidades: a atuação de procuradores do Ministério Público 
Federal no caso de Belo Monte. Sociedade e Cultura, v. 20, n. 1, p. 61-82, jan/jun. 2017. 
Disponível em: https://www.revistas.ufg.br/fchf/article/view/50855 
 

 

 


