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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Instituto de Ciência Política
Disciplina: Fundamentos de Políticas Públicas
Créditos: 04
Período: I semestre de 2021(II semestre de 2021)
Professor: Paulo Calmon - calmon@unb.br
Assistente de Ensino: Gabriela Araújo - -gabilaraujoalunamestrado@gmail.com
Atendimento aos alunos: Agendamento via Edmodo ou E-mail

O objetivo da disciplina é proporcionar uma introdução ao estudo das políticas públicas a partir das perspectivas 
adotadas no campo da Ciência Política. Igualmente importante, a disciplina pretende promover o desenvolvimento de 
conhecimentos e competências para a realização de pesquisas sobre temas relacionados às políticas públicas no Brasil. 

A análise de políticas públicas demanda diversos tipos de conhecimento e habilidades: (i) compreensão do 
contexto da política pública, (ii) apreciação das preocupações das diversas partes interessadas, (iii) conhecimento técnico de 
modelos, quadros de referência e ferramentas analíticas e (iv) capacidade de desenvolver e elaborar análises e comunicá-las 
efetivamente. Este curso examina os fundamentos da análise de políticas públicas, apresenta aos alunos seus principais 
conceitos e oferece oportunidades baseadas em projetos para o desenvolvimento das habilidades requeridas.

A disciplina será organizada de forma remota (“online”) através de uma combinação de diferentes recursos 
tecnológicos, buscando criar um ambiente que incentive os alunos a refletirem coletivamente sobre os processos 
relacionados às políticas públicas. 

Ao final do curso, o aluno deverá demonstrar ser capaz de:

a) Estar bem familiarizado com os principais conceitos e modelos utilizados no estudo dos processos de políticas 
públicas;

b) Ser capaz de aplicar esses conhecimentos na análise das políticas públicas no Brasil;

c) Estar habilitado a compreender e, eventualmente, contribuir efetivamente para o debate sobre teorias dos 
processos de políticas públicas. 

O curso será dividido em quatro componentes.

Componente 1- Uma visão geral do campo das políticas públicas; 

Componente 2 – Uma análise sistemática dos principais quadros de referência utilizados na análise das políticas 
públicas;

Componente 3 – Uma discussão sobre a relação entre Ciência Política e a análise das políticas públicas;

Componente 4 – Elaboração de análise sobre políticas públicas no Brasil 

Seguindo as orientações da Universidade de Brasília, o curso será ministrado na modalidade “remota” usando 
plataformas virtuais (Zoom e o EDMODO). Material adicional do curso será compartilhado através de arquivos 
disponíveis no Google Drive. 

Não haverá encontros presenciais. Caso os alunos tenham alguma dificuldade em acompanhar as aulas, deverão 
entrar em contato imediatamente com o professor através do e-mail acima indicado. 

Para acessar a sala de discussão da disciplina no EDMODO o aluno deverá se inscrever no site www.edmodo.com 
e inserir o código específico da sala virtual da disciplina. Esse código será fornecido pelo professor na primeira semana de 
aula. Para conhecer mais sobre a plataforma EDMODO, os alunos deverão acessar os vídeos tutoriais disponíveis no 
YOUTUBE com instruções sobre como utilizar a plataforma.

O curso será fundamentado em exposições dialogadas, aulas gravadas, seminários, leituras dirigidas e tarefas de 
acompanhamento. 

As aulas serão divididas em atividades síncronas e assíncronas. As atividades síncronas ocorrerão através de 
seminários e exposições dialogadas. A apresentação inicial dos seminários será de responsabilidade de grupos de alunos e 
obedecerão um cronograma previamente definido. 

As atividades síncronas e assíncronas serão intercaladas. As atividades síncronas ocorrerão online às terças-feiras e 
quintas-feiras nos horários abaixo indicados:

• 8:30 às 9:00 Horas (30 MINUTOS) – AULAS SÍNCRONAS (exposições dialogadas e seminários)
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• 9:00 às 9:30 (30 MINUTOS) – DISCUSSÃO E TIRA-DÚVIDAS

As atividades assíncronas ocorrerão a partir de uma combinação de vídeo aulas gravadas, questionários, controles 
de leitura, avaliações, provas e elaboração do trabalho final. Essas atividades serão disponibilizadas pelo EDMODO ou 
por e-mail.

A presença será registrada pelos comentários ao longo das aulas ou pela “curtida” no material referente à aula 
disponível no EDMODO..

As aulas síncronas serão baseadas no livro texto Políticas Públicas, seus Ciclos e Subsistemas: Uma 
Abordagem Integral de autoria de Michael Howlett, M. Ramesh e Anthony Perl (Editora Campus, 2013) – HR&P. 
Leituras complementares serão indicadas ao longo do curso

Para maximizar o aprendizado da turma, espera-se que os alunos leiam os textos designados e revisem todos os 
conceitos-chave antes de cada aula. A sugestão é que o aluno:

• Utilize um arquivo (ou um caderno) com todas suas anotações, inclusive com os conceitos-chave discutidos 
em cada aula;

• Leia e, se possível, elabore anotações e comentários sobre os capítulos do livro texto; 
• Tire dúvidas com a assistente de ensino e o professor;
• Dialogue sobre o material das aulas e das leituras com os colegas através de grupos de estudo online (usando a 

plataforma EDMODO).

A menção final da disciplina será calculada como uma média ponderada das notas em 2 Provas (30%), Tarefas de 
Acompanhamento (30%) e pelo Trabalho Final (40%). 

O trabalho final é a parte mais importante do curso. Ele deverá apresentar uma análise sobre uma política pública 
federal sendo implementada atualmente no país. O trabalho final será elaborado por grupos de até três alunos. O trabalho 
seguirá um roteiro específico e será apresentado em seminário e por escrito, seguindo as instruções que serão distribuídas 
pelo professor. O trabalho final deverá ser entregue pelos grupos ao professor, via EDMODO, até o dia 10 de 
OUTUBRO de 2021.

Cabe enfatizar que, dada a importância do trabalho final nessa disciplina, uma boa parte das aulas será dedicada 
para as discussões e orientações sobre o trabalho. 

Sobre nossa comunicação ao longo do curso. Se você tiver dúvidas, ou se tiver enfrentando alguma situação difícil 
que queira conversar comigo, entre em contato por e-mail, pelo sistema de mensagem do EDMODO ou solicite um 
horário para uma reunião de trabalho. Se você tem uma pergunta sobre algum aspecto administrativo do curso, gaste 5 
minutos tentando respondê-la por conta própria consultando aos colegas e, caso ainda não consiga resposta, entre em 
contato com a Gabriela (que também poderá responder a perguntas sobre o conteúdo da matéria). Se ela não conseguir 
resolver o problema rapidamente, entre em contato comigo.

O e-mail ainda é a melhor maneira de entrar em contato comigo para fazer perguntas ou agendar uma reunião. Eu 
verifico minha caixa de correio pelo menos duas vezes ao dia durante as horas de trabalho e normalmente respondo no 
mesmo dia. Eu não verifico e-mails nos finais de semana. Se você não receber uma resposta rápida para seu e-mail, envie-
me um outro e-mail para acompanhamento. Outra possibilidade de comunicação é utilizar o sistema de mensagens 
individuais do EDMODO. Quando você entrar em contato comigo por e-mail, coloque sua solicitação (por exemplo, 
solicitação de reunião) no assunto da mensagem; se você estiver tentando agendar uma reunião de trabalho, sugira, mesmo 
que de forma tentativa, pelo menos 3 opções de data e horário que sejam convenientes para você.

Um último alerta e extremamente importante. O EDMODO é uma plataforma que permite que os alunos postem 
mensagens para toda a classe ou que sejam direcionadas apenas ao seu grupo de trabalho, a apena um colega, a Gabriela ou 
para mim. As mensagens direcionadas para toda a classe devem ser apenas sobre temas diretamente relacionados ao curso 
e que sejam de interesse de todos. Dúvidas sobre a disciplina ou sobre o funcionamento do curso são bem-vindas. 
Anúncios sobre eventos importantes da comunidade do IPOL ou da UnB também serão bem-vindos. Questões muito 
específicas ou que dizem respeito apenas a você devetão ser direcionadas à Gabriela ou para mim. 

O propósito é reservar o espaço da sala da disciplina no EDMODO para avisos sobre o curso, disseminação de 
material didático e discussões de cunho acadêmico, sempre conduzidas de forma respeitosa, com a devida gentileza para 
com os colegas que tenham diferentes pontos de vista e sempre buscando evidências científicas ou empíricas válidas para 
respaldar suas opiniões. 
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Programação das Aulas
(Sujeito à Revisão)

Aula Tópico Leituras Obrigatórias 

(As leituras optativas serão divulgadas)

1ª Semana

20/7 e 22/7

Ambientação

2ª Semana

27/7 e 29/7

Por que estudar Políticas Públicas? HR&P – Cap 1

3ª Semana

03/8 e 05/8

Abordagens Teóricas para Compreender as 
Políticas Públicas

HR&P – Cap 2

4ª Semana

10/8 e 12/8

O Contexto das Políticas Públicas HR&P – Cap. 3

5ª Semana

17/8 e 19/8

A Formação da Agenda das Políticas Públicas HR&P – Cap 4

6ª Semana

24/8 e 26/8

Instrumentos e Design de Políticas Públicas HR&P – Cap 5

7ª Semana

31/8 e 02/9

Tomada de Decisão em Políticas Públicas HR&P – Cap 6 

8ª Semana

07/9 e 09/9

Estudos sobre Implementação de Políticas Públicas HR&P- Cap.7 

9ª Semana

14/9 e 16/9

Introdução à Avaliação de Políticas Públicas 1 HR&P – Cap 8 

10ª Semana

21/9 e 23/9

Introdução à Avaliação de Políticas Públicas 2 HR&P – Cap 8

11ª Semana

28/9 e 30/9

Dinâmica das Políticas Públicas HR&P – Cap 9

12ª Semana

05/10 e 07/10

Política das Políticas Públicas 1  (a ser divulgada)

13ª Semana

12/10 e 14/10

Política das Políticas Públicas 2 (a ser divulgada)

14ª Semana 

19/10 e 21/10

Discussão e apresentação dos trabalhos finais

*As datas em destaque são feriados estabelecidos pelo calendário universitário de graduação.

15ª SEMANA (26/10 e 28/10) e 16ª SEMANA (02/11 e 05/11), último dia letivo é 06/11/21.

A Semana Universitária será do dia 27/09 ao dia 01/10.

A programação da aula poderá sofrer ajustes no decorrer do semestre. As alterações serão  devidamente informadas  aos 
alunos e anexadas ao EDMODO.
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