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Ementa: 

Origem e história dos estudos sobre implementação. A interface entre 

implementação e a teoria organizacional, processo de tomada de 

decisão, mudança organizacional e relações intergovernamentais. As leis 

e o desenvolvimento de programas e projetos para sua execução. 

Tipologias de implementação: a implementação como decisão 

hierárquica de cúpula; a implementação como participação da base e da 

comunitária; a implementação como processo de integração e 

participação das diversas redes que produzem o serviço público. A 

governança pública e as estratégias de implementação. Política púbica, 

conceitos e áreas de estudo. Origens dos estudos sobre política pública. 

Campos de estudo da política pública: Principais teorias e abordagens. A 

tomada de decisões em política pública.  Principais momentos do 

processo de política pública. A agenda, formulação, tomada de decisão 

política, implementação e avaliação. Os estudos sobre regionalidade e a 

política pública. A prática da política pública e a regionalidade. 
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