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PLANO DE ENSINO 
  
 
I. IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Administração Pública 

Departamento: Departamento de Administração Pública 

Disciplina: Teoria e Prática de Administração de Serviços Públicos Código: 85802 

Carga horária: 72 horas Período letivo: 2019-2 Termo: 8º  

Professor: Sulivan Desirée Fischer  

Contato:  sulivan.fischer@gmail.com 

 
II. EMENTA 

A aprendizagem formal e a experiência em administração pública: a relação entre teoria e pratica. 
Estilos, atores, atividades e instrumentos de implementação. As práticas de administração pública por 
meio de estudos de caso. Consultoria de Procedimentos a relação entre teoria e pratica. Estilos, 
atividades e instrumentos. As práticas de consultoria de procedimentos por meio de estudos de caso.  
 

 
III. OBJETIVOS 

 
Geral: Apresentar e discutir o conceito de implementação de políticas públicas, o papel dos atores na 
implementação, as atividades e os instrumentos utilizados para implementar a política pública. 
Realizar uma atividade de consultoria que impacte a política pública. 
  
 
Específicos: 

 Discutir o conceito de Implementação de política pública 

 Analisar os diferentes  estilos de implementação de políticas públicas. 

 Apresentar e discutir os atores envolvidos no processo de implementação da política pública 

 Analisar os vários instrumentos de implementação de política 

 Desenvolver na pratica a consultoria de procedimentos. 
 
 
 

 
IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1.Políticas Públicas e Ciclo de Políticas Públicas: Revistando conceitos  

2.Implementação de políticas públicas 

2.1. Conceitos, atores e atividades na Implementação de Políticas Públicas 

2.2. Barreiras à implementação de políticas públicas 

2.3.Estudos de Implementação de Políticas Públicas: Pressman e Wildavsky 

2.4.Estilos básicos de Implementação: Debate top-down vs. Bottom-up 

2.5.Implementação como Design de política 

2.6. Teorias sobre a escolha do instrumento político 

2.7. Instrumentos substantivos de política pública; 

2.8. Instrumentos políticos procedimentais. 

3. Consultoria de Procedimentos: Teoria e prática 
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3.1.Definições e distinções entre consultoria de procedimentos e consultoria tradicional 

3.2.Habilidades transformadoras e papéis escolhidos de um consultor 

3.3. Etapas do processo de consultoria de procedimentos. 

 
V. METODOLOGIA DE ENSINO 

 
Aulas expositivo-dialogadas, estudos de caso e estudos dirigidos em sala de aula e extra classe, 
leituras individuais orientadas. Palestras e Visitas técnicas . 
 

 
IV. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 
1) PR1 - Prova sem consulta – 35% -  política pública e  implementação de políticas públicas  
2) PR2 – Consultoria – 65% -  A nota é composta: 

a) Apresentação parcial oral da Consultoria – 10% 
b) Relatório em formato de Artigo – 25% - Serão considerados na avaliação: clareza e estilo 

de linguagem (respeito à norma oculta); qualidade do diagnóstico; pertinência das 
alternativas de solução; base argumentativa para as alternativas, fazendo relação com 
teorias, conceitos, modelos, instrumentos, etc; respeito às regras da ABNT; cumprimento 
dos prazos estabelecidos. 

c) Processo da Consultoria – 30% - Serão considerados na avaliação: Reflexão e discussão 
entre os integrantes do grupo na construção do produto da consultoria; flexibilidade, 
criatividade e busca de alternativas do grupo para enfrentar possíveis entraves à 
condução do processo de consultoria; proatividade; pertinência das alternativas de 
solução proposta e sua relação com teorias, conceitos, modelos e instrumentos; 
participação e assiduidade nas atividades de campo e sala de aula; apresentação oral, 
considerando, clareza, pertinência dos dados apresentados, uso adequado do tempo, 
uso de recursos esteticos; e cumprimento dos prazos. 

 
 
 
IMPORTANTE! 
 
  
São critérios complementares de avaliação: 
 
 - freqüência regular (conforme critérios regimentais da Universidade): a não permanência em sala 
durante todo o período das aulas implicará em registro de presença parcial no diário de classe.  
Não serão toleradas entradas e saídas sistemáticas da sala durante as aulas sem motivo justificável. 
 
 - nas provas: as respostas de caráter interpretativo serão consideradas corretas ou parcialmente 
corretas quando apresentarem reflexões lógicas, coerentes e fundamentadas/articuladas ao 
conteúdo estudado; as provas serão individuais, sem consulta a colegas, textos ou quaisquer outros 
meios. “Cola é igual a zero!”.  
- em apresentações de trabalhos (individual ou em grupos): salvo força maior, todos os 
integrantes do grupo deverão participar ativamente da apresentação. Nas apresentações orais: 
apreensão e clareza do conteúdo; postura e atitudes coerentes com as orientações e propostas da 
disciplina; criatividade e adequação dos recursos didáticos; objetividade e expressividade na 
apresentação.  
- nos trabalhos apresentados por escrito: lógica na escrita, com a utilização dos principais 
conceitos estudados; criticidade das argumentações; clareza conceitual; correta ortografia; 
cumprimento às normas de elaboração de trabalhos acadêmicos (normas da ABNT).  
 
Propõe-se estabelecer um ambiente de respeito, bom relacionamento interpessoal entre todos os 
envolvidos na disciplina – alunos e professora. Para tanto, demonstrar maturidade e postura ética, de 
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responsabilidade e compromisso com a própria aprendizagem são requisitos fundamentais.  
 
 
Para o bom desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem é importante:  
  
Cumprir os prazos determinados para entrega de  trabalhos. 
Trabalhos em atraso serão descontados 30% do valor da nota e trabalhos nos quais se constatar 
evidência de cópias de    outros trabalhos, livros ou da internet, sem a devida e correta menção às 
fontes, serão desconsiderados e não poderão ser refeitos. 

 
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/ 
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