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I.IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Administração Pública 

Departamento: DAE 

Disciplina: Relações Intergovernamentais  Código: 82RELIN 

Carga horária: 72 h/a Período letivo: 2019-2 Termo: 8º Matutino 

Professor: Patrícia Loureiro Abreu Alves Barbosa 

Contato: patricia.loureiro@uol.com.br 

 
II. EMENTA 

Relações entre as distintas esferas de governo: poderes executivo, legislativo e judiciário. Relações entre 
governos federal, estadual e municipal. Relações entre os diferentes órgãos do governo federal com 
órgãos estaduais e municipais. O papel das agências reguladoras. Relações entre os órgãos de um mesmo 
nível de governo. Estratégias de relações interorganizacionais e intergovernamentais. Definição de 
fronteiras e competências. Colaboração e consórcios. Conflitos interinstitucionais. Coordenação 
interórgãos. 
 
III. OBJETIVO GERAL 

Apresentar a regulamentação da Administração Pública. 

 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Contextualizar as relações entre as diferentes esferas de governo no âmbito nacional e internacional.  
2. Discutir as relações entre os diferentes órgãos do governo federal com órgãos estaduais e municipais a 
partir da análise das estruturas de governo existentes e possíveis.  
3. Compreender o papel das diversas formas institucionais presentes na gestão pública: as agências 
reguladoras, as organizações sociais e o cidadão.  
4. Analisar a atuação do governo em rede como instrumento de intensificar as relações com os diversos 
públicos de interesse da administração pública.  
 
 
V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I - Relações Intergovernamentais: conceitos gerais e evolução da disciplina  
II - Governar em Rede  
III - Capitalismo de Laços, desempenho, redes e governabilidade  
IV - Federalismo  
V - Redes de cooperação  
VI - Consórcios Públicos  
VII - Agências reguladoras e Políticas regulatórias  
VIII - Controle social e regulação  
IX - Reconfiguração da Estrutura de Governo  
X - Análise de interfaces de redes sociais nas relações intergovernamentais 
 
VI. METODOLOGIA DE ENSINO 

A disciplina será desenvolvida com aulas expositivas, desenvolvidas a partir da leitura prévia de 
textos indicados aos alunos, seja legislação, doutrina ou jurisprudência. Realização de exercícios, de 
seminários e debates sobre temas de maior interesse a partir de textos e estudos de caso. 
Participação em seminário a ser oportunamente indicado pelo professor. 

VII. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

A avaliação dos alunos matriculados na disciplina é realizada mediante os seguintes instrumentos: 
 

1. Frequência mínima de 75% das aulas. 
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2. Resultado obtido nas avaliações. Serão realizadas duas avaliações: (i) Avaliação I – objetiva 
– Unidades I, II, III, IV e V; (ii) Avaliação II – discursiva – Unidades VI, VII, VIII, IX e X; (cada 
uma delas correspondente a 40% (quarenta por cento) da nota final. 

 
3. Resultado obtido no seminário - SI (correspondente a 20% (vinte por cento) da nota final 

 
 

 
 

 

Datas prováveis de realização de provas, apresentação de seminários, entrega de trabalhos 
e demais atividades – as datas aqui previstas poderão ser alteradas a critério do professor: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada 

 
A Resolução nº 018/2004-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de segunda 
chamada. 
 
Segundo esta resolução, o aluno que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas datas 
fixadas pelos professores, poderá solicitar segunda chamada de provas na Secretaria Acadêmica 
através de requerimento por ele assinado, pagamento de taxa e respectivos comprovantes, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de realização de cada prova, sendo aceitos pedidos, 
devidamente comprovados, motivados por: 
I - problema de saúde, devidamente comprovado, que justifique a ausência;  
II - doença de caráter infecto-contagiosa, impeditiva do comparecimento, comprovada por atestado 
médico reconhecido na forma da lei constando o Código Internacional de Doenças (CID);  
III - ter sido vítima de ação involuntária provocada por terceiros;  
IV - manobras ou exercícios militares comprovados por documento da respectiva unidade militar;  
V - 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);  
VI - convocação, coincidente em horário, para depoimento judicial ou policial, ou para eleições em 
entidades oficiais, devidamente comprovada por declaração da autoridade competente;  
VII - impedimentos gerados por atividades previstas e autorizadas pela coordenação do respectivo 
curso ou instância hierárquica superior;  
VIII - direitos outorgados por lei;  
IX - coincidência de horários de exames finais, fixados por edital próprio;  
X – convocação para competições oficiais representando a UDESC, o Município, o Estado ou o País.  
 

Leia a resolução na integra na página da Secretaria dos Conselhos: http://secon.udesc.br/ 

NOTA FINAL = AI x 4,0 + AII x 4,0 + SI x 2,0 

Data Atividade 

31/07 
Leitura do texto: “Concessões de serviços públicos e PPPS: 
aspectos financeiros e tributários.", de Suzana Soares Melo - 
elaboração de resenha crítica – entrega em 07/08 

07/08 
Entrega resenha crítica do texto “Concessões de serviços públicos 
e PPPS: aspectos financeiros e tributários." 

11/09 Apresentação de Seminário: Governo em Rede 

18/09 Avaliação I 

16/10 Apresentação de Seminário: Agencias Reguladoras 

13/11 Avaliação II 
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