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 Ementa

Escolas do pensamento administrativo. Teoria administrativa sob o foco da Administração Pública. Heranças intelectuais e políticas (Weber,
Marx, Wilson, Freud, Fayol, Waldo, Simon, Lindblom et al.) Tradições do estudo de administração pública: administração pública antiga,
gerencialista e novo serviço público. Dicotomias: entre política e administração, entre teoria e prática, entre fato e valor etc. Administração dos
valores publicamente definidos (eficiência, democracia, justiça etc.).

 Objetivo geral

GERAL: Conhecer as principais teorias de Administração Pública, relacionando-as ao contexto sociopolítico, econômico e cultural moderno e
contemporâneo e aos modelos de organização, de administração pública e de provisão de serviços públicos.

 Objetivo específico

ESPECÍFICOS:
a. Desenvolver capacidade de compreensão da relação entre teoria e realidade nas interações entre Estado e sociedade, entre o público e o
privado, entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e entre níveis de governo (União, estados e municípios).
b. Compreender as particularidades da administração pública e da cultura brasileira e suas conexões com cultura, modelos e práticas em outros
países.
c. Compreender a centralidade do Estado na formação da sociedade brasileira, suas consequências e as possibilidades de reorganização
social para o fortalecimento democrático.

 Conteúdo programático

Unidade I: Contexto contemporâneo, administração pública, gestor público e cidadão
- Desafios modernos e contemporâneos e os sentidos do organizar e do estudar administração pública
- Como praticar, refletir, estudar e aprender administração pública

Unidade II: Teorias da administrac¸a~o pu´blica
- Surgimento da administrac¸a~o pu´blica como campo de estudo: dicotomias entre poli´tica e administrac¸a~o, entre teoria e prática, entre fato
e valor etc.
- Heranças intelectuais e políticas (Weber, Marx, Wilson, Freud, Fayol, Waldo, Simon, Lindblom et al.)
- Administrac¸a~o e poli´tica: Waldo e sua cri´tica a Wilson / pluralismo versus elitismo (Mills e Dahl) / responsividade e efica´cia na
administrac¸a~o pu´blica / a implementação de políticas públicas; Administração dos valores publicamente definidos (eficiência, democracia,
justiça etc.).
- Abordagens da administrac¸a~o: Cla´ssica / Humani´stica / Comportamentalista / Neocla´ssica / Estruturalista / Desenvolvimento
organizacional / Siste^mica / Contingencial
- Teoria da burocracia e o modelo racional de organização
- A natureza do estado e a burocracia pública
- A nova cie^ncia das organizac¸o~es de Guerreiro Ramos
- Interfaces entre administrac¸a~o pu´blica e economia: teoria da rational choice
- Tradições do estudo de administração pública: administração pública antiga, gerencialista e novo serviço público
- Governanc¸a pu´blica e redes
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Unidade III - O brasileiro, o administrador público, o Estado e a sociedade brasileira
- O brasileiro e sua relação com a res publica
- Cultura e realidade brasileira: onde estamos e quem somos?
- O imagina´rio do brasileiro: administrac¸a~o pu´blica na literatura e nas artes
- Brasil - Uma sociedade centrada no Estado?
- Características do estado brasileiro
- Relação do estado brasileiro com as forças políticas estrangeiras
- O papel da sociedade civil nesse cenário

Prova Individual I

Prova Individual II

Diário do administrador - vídeos e relatos

Visita técnica e/ou debate

 Metodologia

PRINCÍPIOS
- Construção coletiva do conhecimento
- Engajamento de todos para a aprendizagem - estudantes, professores, convidados
- Compromisso com os acordos e possibilidade de alterá-los mediante negociação coletiva

POSSÍVEIS MEIOS DE INTERAÇÃO E CONSTRUÇÃO
- Pesquisas individuais e em grupo sobre iniciativas e referenciais relativos aos temas da disciplina.
- Exposição e debates em sala de aula, a partir da leitura de textos e pesquisa de exemplos, envolvendo: Professora / Estudantes / Convidados
- Trabalhos individuais e em pequenos grupos
- Resposta às questões de cada unidade/texto
- Atividades extraclasse
- Análise e interpretação de textos e artigos
- Contribuições espontâneas para construção da disciplina
- Textos, sites, imagens, filmes, vídeos, webinars, músicas, teatro
- Possíveis visitas a organizações
- Discussão de casos e exemplos

Ana´lise dos textos recomendados para leitura em cada aula: recomenda-se utilizar o me´todo elaborado por Mortimer J. Adler, que consta em
sua obra Como ler livros: o guia clássico para a leitura inteligente (Sa~o Paulo: E´ Realizac¸o~es, 2010). A análise deve ser entregue impressa,
no dia da apresentação do respectivo conteúdo da aula, conforme definido no cronograma da disciplina. É obrigatória a entrega da análise de,
pelo menos, 8 (oito) textos, com 8 (oito) imagens. A imagem deve representar o conteúdo, podendo ser charge, gravura, gif, meme, ou qualquer
outro elemento estético, como vídeo, animação, poesia, clip musical, letra de música, trecho de filme. A imagem deve ser citada com o link ou a
fonte de onde foi pesquisada.

Visita técnica e/ou debate: Produção de um relato, com fotos, do debate em sala ou de órgão público ou instituição, da esfera pública, privada
ou da sociedade civil para compreensão dos processos administrativos e institucionais conforme aporte teórico da disciplina. As fotos devem
registrar a presença do acadêmico no debate ou local visitado e proporcionar uma reflexão sobre seu papel como futuro gestor naquele
contexto. A atividade pode ser feita em dupla.

Diário do Administrador Público: tem como objetivo relacionar as teorias apresentadas na disciplina TGAP às experiências com a Administração
Pública vivenciadas pelo acadêmico. A proposta do trabalho faz parte do Apêndice da obra Teoria de Administração Pública (Denhardt, 2012. p.
303 - 314), estruturado em quatro seções que descrevem e analisam a experiência exterior (seções 1 e 2) e a experiência interior (seção 3 e 4).
Além do trabalho escrito, a equipe de até 5 pessoas deve produzir um vídeo sobre o trabalho com duração de 5 a 8 minutos.
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Os melhores vídeos serão publicados no canal DAP TV do Youtube.

Os critérios de avaliação da parte escrita (40%) são: consistência, relevância e clareza na descrição da experiência, relações apropriadas entre
experiência e aporte teórico, profundidade nas reflexões, capacidade de estabelecer conexões com diferentes disciplinas. Destaca-se a
importância em conhecer a legislação e termos técnicos que envolvem o tema (por exemplo: piso táctil, ciclistas nas calçadas) e na clareza nas
seções, destacar as proposições.

Os critérios de avaliação do vídeo (60%) são: cumprimento do tempo, objetividade, participação ativa de todos os componentes da equipe,
didática para exposição das relações teoria-prática, criatividade para exposição das ideias. Além da avaliação da professora, a equipe também
será avaliada pelas demais equipes.

 Sistema de avaliação

- Prova Individual I: 30% (Aula 9)
- Prova Individual II: 40% (Aula 16)
- Análise dos textos (mínimo de 8) + relato da visita e/ou debate: 10%
- Diário do administrador (contínuo até a aula 17) - vídeo e trabalho impresso: 20%
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A Resolução nº 039/2015 - CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de segunda chamada.

O acadêmico regularmente matriculado que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas datas fixadas pelo professor, poderá solicitar
segunda chamada desta avaliação através de requerimento por ele assinado, ou por seu representante legal, entregue na Secretaria de
Ensino de Graduação e/ou Secretaria do Departamento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de realização da avaliação,
sendo aceitos pedidos, devidamente comprovados e que se enquadrem em uma das seguintes situações:

I - problema de saúde do aluno ou parente de 1ºgrau, devidamente comprovado, que justifique a ausência;
II - ter sido vítima de ação involuntária provocada por terceiros, comprovada por Boletim de Ocorrência ou documento equivalente;
III - manobras ou exercícios militares comprovados por documento da respectiva unidade militar;
IV - luto, comprovado pelo respectivo atestado de óbito, por parentes em linha reta (pais, avós, filhos e netos), colaterais até o segundo grau
(irmãos e tios), cônjuge ou companheiro (a), com prazo de até 5(cinco) dias úteis após o óbito;
V - convocação, coincidente em horário, para depoimento judicial ou policial, ou para eleições em entidades oficiais, devidamente comprovada
por declaração da autoridade competente;
VI - impedimentos gerados por atividades previstas e autorizadas pela Chefia de Departamento do respectivo curso ou instância hierárquica
superior, comprovada através de declaração ou documento equivalente;
VII - direitos outorgados por lei;
VIII - coincidência de horário de outras avaliações do próprio curso, comprovada por declaração da chefia de departamento;
IX ? convocação para competições oficiais representando a UDESC, o Município, o Estado ou o País;
X ? convocação pelo chefe imediato, no caso de acadêmico que trabalhe, em documento devidamente assinado e carimbado, contendo CNPJ
da empresa ou equivalente, acompanhado de documento anexo que comprove o vínculo empregatício, como cópia da carteira de trabalho ou
do contrato.
Parágrafo único - O requerimento deverá explicitar a razão que impediu o acadêmico de realizar a avaliação.

Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada
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