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Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro Sócio-Econômico 

Departamento de Ciências da Administração 

Fone/Fax: 331-9374 - 331-9577 

CEP: 88.010-970 – Florianópolis - Santa Catarina 

 

PLANO DE ENSINO 

  

1. IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Bacharelado em Administração 

Disciplina: Laboratório de Gestão – Administração Pública e Desenvolvimento (obrigatória) 

Professor Dr. Bernardo Meyer  E-mail: bernardo.meyer@ufsc.br 

Código: CAD7301 Carga Horária: 72 h/a Créditos: 04 

Carga Horária Síncrona: 58 h/a 

Carga Horária Assíncrona: 14 h/a 

Pré-requisito(s): CAD7001 

Período/Fase: 5ª Ano: 2020-1  

2. EMENTA:  

Modelos e reformas na Administração Pública. As perspectivas liberal e desenvolvimentista no 

campo de pública. Ciclos de políticas públicas. Metodologias de análise e indicadores de 

resultados em políticas públicas.  

3. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 

Fornecer elementos conceituais fundamentais para diagnóstico no campo de Administração 

Pública, permitindo a instrumentalização do aluno por meio da experiência com diferentes 

metodologias de análise e indicadores de desenvolvimento da sociedade.  

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Conhecer a evolução das perspectivas teóricas que abordam a administração pública. 

- Ampliar o conhecimento acerca da gestão da administração pública e suas especificidades. 

- Compreender a complexidade que permeia a administração pública. 

- Analisar as políticas públicas e o seu papel na promoção do desenvolvimento. 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

• A Administração Pública Burocrática e a ênfase em processos; 

• A Administração Pública Gerencial e a ênfase em resultados; 

• A Administração Pública no século 21: ênfase no processo cooperativo e na 

responsividade; 

• As perspectivas liberal e desenvolvimentista na Administração Pública; 

• Do planejamento à avaliação em modelos de gestão e políticas públicas; 

• Instrumentos de análise de resultados e indicadores de desenvolvimento; 

• Áreas funcionais da Administração Pública. 

6. ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM (METODOLOGIA):  

- A disciplina se baseará em uma combinação de aulas síncronas e assíncronas.  

- O cronograma da disciplina ilustrará a distribuição das mesmas ao longo do semestre. 

- As aulas síncronas serão realizadas por meio da ferramenta RNP e Google Meet. Poderá haver 

mudança na ferramenta de interação em face de circunstâncias que venham a ocorrer. Os links 

das aulas serão informados por meio do sistema Moodle. 
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- As aulas assíncronas estão informadas no cronograma da disciplina, bem como o tipo de 

atividade relacionada. 

- A frequência será aferida somente nas aulas síncronas, por meio de chamada nominal. 

- As leituras e vídeos obrigatórios serão disponibilizadas por meio do sistema Moodle. 

- O horário das aulas síncronas será o horário de aula regular, ou seja, segunda-feira (18:30-

20:10) e quinta-feira (20:20-22:00). 

 

7. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO  

A nota final será a média aritmética de 2 notas:  

1. Trabalho Final (peso 50%);  

2. Atividades (peso 40%).  

 

5.1. Orientações para elaboração dos trabalhos e atividades:  

 

A. Formatação: papel A4; margens superior e esquerda = 3 cm; inferior e direita = 2 cm; fonte 

Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas – simples. Seguir regras da ABNT 

(citação e referências). Os trabalhos deverão sempre relacionar todas as referências utilizadas.  

 

B. É necessário posicionamento coerente sobre a temática.  

 

C. O aluno/dupla/grupo que não entregar qualquer um dos exercícios avaliativos na devida data, 

terá automaticamente nota zero no respectivo exercício. 

 

D. A entrega dos trabalhos e atividades deverá ser realizada na data e horário estabelecidos. Em 

face da Pandemia, serão aceitos trabalhos entregues com até uma semana de atraso, desde que 

autorizados previamente, e terão desconto de 30% na nota final da atividade. 

 

E. A avaliação dos trabalhos e atividades obedecerão os parâmetros qualitativos de análise, ou 

seja: lógica, desenvolvimento, profundidade, clareza, redação, normas técnicas, coerência e 

originalidade.  

 

F. Os trabalhos e atividades identificados com plágio receberão a nota Zero. 

 

G. Os alunos que tiverem frequência suficiente e obtiverem média entre 3,0 e 5,5 ao final do 

semestre letivo, terão direito a atividade de recuperação, conforme normativa da instituição. 

 

Observação: Sugere-se aos alunos que acompanhem, pelo sistema Moodle, a evolução de sua 

frequência. Lembre-se que alunos com mais de 25% de faltas estão reprovados na disciplina. 

 

8. ATENDIMENTO 

 

O atendimento aos alunos em período de pandemia se dará por meio do e-mail institucional: 

bernardo.meyer@ufsc.br 

 

______________________________________________________________________________ 

 

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

COSTIN, C. Administração Pública. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
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HOWLETT, Michael; RAMESH, M.; PERL, Anthony. Política Pública: seus ciclos e 

subsistemas: uma abordagem integradora. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

 

PAULA, Ana Paula Paes de. Por uma nova gestão pública: limites e potencialidades da 

experiência contemporânea. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. 

 

SECCHI, L. COELHO, F. S.; PIRES, V. Políticas públicas: conceito, casos práticos e questões 

de concurso.  São Paulo: Cengage, 2019. 

_____________________________________________________________________________ 

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ABRANCHES, S. H. H. de. Presidencialismo de Coalizão: raízes e evolução do modelo 

político brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. 

 

HEIDEMANN, F. G.; SALM, J. F. (Orgs). Políticas públicas e desenvolvimento: bases 

epistemológicas e modelos de análise. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2010. 

 

REINERT, Erik. S. Como os países ricos ficaram ricos... e porque os países pobres 

continuam pobres. Rio de Janeiro: Contraponto, 2016. 

 

SACHS, Ignacy. Desenvolvimento: includente, sustentável sustentado. Rio de Janeiro: 

Garamond, 2008.  
 


