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PLANO DE ENSINO 

 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Administração Pública 

Departamento: Administração Pública 

Disciplina: Administração Pública e Sociedade  

Carga horária: 72h Período letivo: 2012-2 Fase:1 

Professora: Emiliana Debetir, Dra. (emilianadebetir@gmail.com) 

 

 

II. EMENTA 

Administração Pública e  Organizações Públicas: Conceito e papel da Administração Pública 

na sociedade. Significado político, social e econômico da Administração Pública. Evolução 

histórica dos estudos de Administração Pública. Fundamentos da Teoria da Delimitação dos 

Sistemas Sociais. Os principais Modelos de administração pública. Administração Pública  e  

Co-produção dos serviços públicos O administrador público, a aprendizagem e a co-produção 

do bem  do bem comum.  

 

 

III. OBJETIVOS 

Analisar os conceitos, as teorias e a prática da co-produção dos serviços públicos, com base 

na Teoria da Delimitação dos Sistemas Sociais.  A partir dessa discussão e análise, o aluno 

deverá ser capaz de desenvolver argumentos sobre: 

(1) o papel da Administração Pública na sociedade, o significado político, social e econômico 

da Administração Pública; 

(2) a Administração Pública como estratégia para a co-produção dos serviços públicos;   

(3) os modelos de Administração Pública; 

(4) as formas não governamentais de prestação de serviços públicos;  

(5) a relação Estado-sociedade; e 

(6) o administrador público, a aprendizagem e a co-produção do bem comum. 

 

IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

- Programa de Ambientação dos Calouros; 

- Arcabouço teórico para compressão dos fundamentos da administração pública: mudanças de 

paradigmas na sociedade; 

- Conceitos: Estado, Governo, Sociedade, Administração Pública, Gestão Pública; 

- O papel do Estado na Sociedade e a relação entre eles; 

- A evolução histórica dos estudos de Administração: significado político, social e econômico da 

Administração Pública; 

- Funções de Governo e da Administração Pública (funções de Estado e funções de Governo; 

políticas de estado e Políticas de Governo); 

- Os espaços não governamentais de prestação de serviços públicos: terceiro setor; 

- Democracia e Burocracia; 

- Governabilidade, Governança e Accountability; 

- Responsabilidade social. 
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V. METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivo-dialogadas com utilização instrumentos de apoio audiovisuais, além 

deoutros materiais didáticos, como artigos e vídeos. Exercícios, dinâmicas e estudosde caso 

serão utilizados para fixação dos conteúdos. Os alunos serão estimulados a efetuarem uma 

produção cultural. 

 

 

VI. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

*1ª Avaliação (30%): Avaliação individual, sem consulta, versando sobre todo o conteúdo 

ministrado até a aula imediatamente anterior à avaliação. 

 

*2ª Avaliação (30%): Avaliação individual, sem consulta, versando sobre todo o conteúdo 

ministrado após o 1º avaliação até a aula da semana anterior à 2ª avaliação. 

 

Hemeroteca (20%) é uma coletânea de artigos ou matérias de jornais ou revistas. 

Etapas: 

1. Escolha uma matéria por semana que esteja relacionada à administração pública, como por 

exemplo, a aprovação de uma nova lei, o investimento do governo em uma nova política 

pública, a intervenção da secretaria de saúde na sociedade por causa de uma epidemia, a 

manifestação de um grupo social sobre a adoção das células-tronco no tratamento de doenças, 

acordos internacionais, entre outros. A matéria, na íntegra, deve constar no trabalho. O 

original pode estar recortado e colado, bem como ser digitalizado, ou ainda ser baixado 

conteúdo da internet. Lembre-se de que a fonte de consulta deve ser citada conforme as 

normas da ABNT, preferencialmente no fim da página, como rodapé.  

2. Faça um breve resumo (de um a dois parágrafos) da matéria. 

3. Relacione o conteúdo à administração pública, mostrando sua relevância e repercussão 

na prestação de serviços públicos ou na gestão pública, para a sociedade. Nesta crítica, você 

pode utilizar os teóricos para subsidiar sua argumentação. 

Organização do trabalho: como trabalho acadêmico, o documento deve respeitar as normas da 

ABNT de citações e referências. 

 

Atividades em sala (20%): visitas técnicas, participação nas palestras, mapas mentais etc. As 

indicações para a construção dos mapas mentais serão ministradas pela professora em sala de 

aula. Cada mapa mental deverá ser acompanhado de uma questão relacionada aos textos 

trabalhados. 

 

IMPORTANTE! Critérios gerais de avaliação: 

O processo de avaliação irá considerar, ainda, a participação nas aulas, com contribuições 

positivas aos debatese a realização das atividades solicitadas. São critérios complementares: 

 freqüência regular (conforme critérios regimentais da Universidade): a não 

permanência em sala durantetodo o período das aulas implicará em registro de 

presença parcial no diário de classe. Não serão toleradasentradas e saídas sistemáticas 

da sala durante as aulas sem motivo justificável. 

 nas provas: as respostas de caráter interpretativo serão consideradas corretas ou 

parcialmente corretasquando apresentarem reflexões lógicas, coerentes e 

fundamentadas/articuladas ao conteúdo estudado; asprovas serão individuais, sem 

consulta a colegas. 

 em apresentações de trabalhos (individual ou em grupos): salvo força maior, todos 
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 os integrantes do grupodeverão 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 dosrecursos 

didáticos; objetividade e expressividade na apresentação. 

 nos trabalhos apresentados por escrito: lógica na escrita, com a utilização dos 

principais conceitosestudados; criticidade das argumentações; clareza conceitual; 

correta ortografia; cumprimento às normas deelaboração de trabalhos acadêmicos 

(normas da ABNT). 

 Propõe-se estabelecer um ambiente de respeito, bom relacionamento interpessoal 

entre todos osenvolvidos na disciplina – alunos e professora. Para tanto, 

demonstrar maturidade e postura ética, deresponsabilidade e compromisso com a 

própria aprendizagem são requisitos fundamentais. Espera-se,então, que sejam 

respeitadas as orientações a seguir para o bom desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem: permanecer com o telefone celular desligado durante toda a aula; não 

será permitido ouso de laptops ou outros aparelhos eletrônicos durante as aulas; 

cumprir os prazos determinados paraentrega de trabalhos (não serão aceitos trabalhos 

via fax, e-mail ou escaninho, salvo em situaçõespreviamente acordadas com a 

professora); trabalhos nos quais se constatar evidência de cópias de outrostrabalhos, 

livros ou da internet, sem menção às fontes, não serão considerados e não poderão ser 

refeitos.“Plágio é igual a zero!”. 

 

"É preciso menos tempo para fazer algo de maneira certa, do que para explicar por que foi 

feito de maneira errada" Henry Longfellow 
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