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PLANO DE ENSINO 
 
I. IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Administração Pública 

Departamento: Administração Pública 

Disciplina: Mediação e Negociação no Setor Público Código: 62MEDSP 

Carga horária: 72 Período letivo: 2019.1 Termo: 6° 

Professor: Patrícia Vendramini 

Contato: patricia.vendramini@udesc.br 

 
II. EMENTA 

Mediação: definições e práticas. Etapas do processo de mediação, instrumentos e requisitos. 
Arbitragem: definições e práticas. Etapas do processo de arbitragem, instrumentos e requisitos. 
Negociação: conceitos básicos; processo de comunicação: conceitos, elementos e efetividade; 
cenários de uma negociação; perfil, comportamento e estilos dos negociadores; jogos de poder; 
paradigmas da interação humana; planejamento e organização da equipe de negociação; tática de 
negociação “ganha-ganha”; dinâmica da negociação e processo decisório.  

  

 

 
III. OBJETIVOS 

GERAL: 
Compreender conceitos, definições e práticas que envolvem as relações entre: negociação, poder, 
influência, relacionamentos e conflitos. 
ESPECÍFICOS: 
Conhecer o processo de negociação dedicado a soluções ganha-ganha com diferentes stakeholders. 
Desenvolver habilidades de comunicação, mediação e negociação que permitam aos gestores 
públicos a resolução de conflitos e o alcance de soluções efetivas para a sociedade.  

  

 

 
IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: Fundamentos e desafios à interação humana 

 Comunicação 

 Percepção 

 Poder 

 Conflitos 
 
Unidade II: Processo de Negociação 

 Etapas e métodos da negociação 

 Estratégias e táticas de negociação 

 Perfil dos negociadores 
 
Unidade III: Conceitos fundamentais aplicados à área pública 

 Conciliação, Mediação e Arbitragem 

 
V. METODOLOGIA DE ENSINO 

Para o desenvolvimento da disciplina serão adotadas técnicas de ensino diversificadas, tais como: 
aula expositivo-dialogadas; leitura prévia e análise de textos; exercícios orientados com 
apresentação; dinâmicas de grupo; estudos de caso, dentre outros para fixação de conteúdo e 
desenvolvimento de análise crítica. 
Além disso, propõe-se formas de aprendizagem conectadas com as novas possibilidades 
proporcionadas pela tecnologia (vídeos e as mídias sociais). 
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VI. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

A nota final da disciplina será calculada a partir da média ponderada resultante das seguintes 
atividades de avaliação:  
Avaliação 1 (40%): 2 provas escritas, individuais e sem consulta 
Avaliação 2 (20%): prazeres de casa 
Avaliação 3 (20%): participação nas atividades de sala de aula/dinâmicas  
Avaliação 4 (20%): estudo de caso – Casoteca Enap 
 
Avaliação 1: Provas escritas: As provas tem o objetivo de proporcionar a aplicação dos conceitos 
e abordagens acerca da gestão pública na prática, portanto, para a compreensão das situações 
reais apresentadas nas questões, o acadêmico deve apresentar domínio dos conceitos para 
explicar tais fenômenos. 
Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada: A Resolução nº 018/2004-CONSEPE 
regulamenta o processo de realização de provas de segunda chamada. Leia a resolução na integra 
na página da Secretaria dos Conselhos: http://secon.udesc.br/ e observe as datas pré-definidas 
pela Esag para realização das mesmas, caso tenha o processo deferido. 

Avaliação 2: Prazeres de casa: Exercícios, vídeos ou podcasts para reflexão. A análise provoca 
aprendizados e insights do indivíduo e sua visão de mundo em relação às diferentes dimensões 
que compõem sua vida (saúde, família, trabalho, espiritualidade, relacionamentos) e interferem nos 
processos de negociação. Avaliação pelos pares. 

Avaliação 3: Participação nas atividades de sala: atividades vivenciais realizadas em sala de 
aula, ao longo do semestre, em que a participação do aluno será avaliada. Será feita uma média 
simples para cômputo dessa avaliação que é de caráter individual, mesmo que seja desenvolvida 
em equipe, variável relacionada à presença. 
 
Avaliação 4: Estudo de caso: desenvolvimento de um caso, conforme a metodologia dos casos 
de ensino da Enap 
(http://casoteca.enap.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=32). O caso deve 
retratar uma situação real vivida por algum membro da equipe, relacionando-a aos temas e 
conceitos tratados na disciplina. Uma segunda versão do material deve ser disponibilizado à turma 
pelo polvo (trabalhos colaborativos), sem as respostas, para que sejam respondidas e avaliadas 
pela equipe responsável pela elaboração.  

Critérios de avaliação:  

 assunto relevante e oportuno;  

 desenvolvimento claro e instigante;  

 relação teoria-prática consistente e profunda;  

 questões elaboradas com clareza e inteligência, que promovam o aprendizado.  
A avaliação será realizada de forma dialógica: por todos os alunos, além da professora 
(270o graus). 
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