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I.I.I.I. IIIINTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃONTRODUÇÃO    

Apresenta-se neste documento o projeto pedagógico do Curso de Graduação em 

Administração Pública da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação 

Getulio Vargas, com o objetivo de solicitar a renovação do reconhecimento do “Curso de 

Graduação em Administração com Habilitação em Administração Pública” (código 

27540/E-MEC) que passará a se chamar “Curso de Graduação em Administração Pública”. 

A apresentação do projeto pedagógico inicia-se por uma breve reconstituição da 

contribuição da Fundação Getulio Vargas ao ensino da administração no país e da 

participação da Escola de Administração de Empresas de São Paulo (FGV-EAESP) nesse 

processo. 

Apresenta-se, também, uma síntese da evolução do curso de Administração na FGV-

EAESP e das transformações de seu projeto pedagógico, desde a criação da Escola, em 1954.  

Uma vez que a EAESP inovou na articulação dos conteúdos de Gestão Pública e de 

Governo (como um diferencial em relação às universidades que criaram cursos de gestão 

inseridos na área de ciência política), o novo curso deverá manter e consolidar este 

diferencial. Tal articulação estará presente também no foco da proposta deste Curso - 

preparar o estudante para a tomada de decisões, por meio de uma formação humanista e 

generalista combinada à participação em projetos e experiências que permitam ao 

estudante estabelecer contato direto com a realidade (como, por exemplo, o projeto 

conexão local e os intercâmbios internacionais e as imersões). 

Tendo em vista que os cursos similares existentes no Brasil não incorporam a 

dimensão internacional na formação do gestor público e não preparam o estudante para 

trabalhar em entidades e organizações internacionais, a incorporação destas duas dimensões 

no curso proposto constituirá um segundo diferencial importante. Tal incorporação decorre 

do entendimento de que é necessário formar um gestor público que possua ampla 

compreensão dos problemas e recursos mundiais.  

Com base nesses dois diferenciais apresentados, a Fundação Getulio Vargas poderá 

manter seu pioneirismo como instituição de ensino de administração no Brasil. Dada a 

importância histórica da contribuição da FGV à área de administração pública, é 

apresentado um breve histórico de sua formação e consolidação. 
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1. A introdução do ensino de administração no país e a Fundação Getulio Vargas1. A introdução do ensino de administração no país e a Fundação Getulio Vargas1. A introdução do ensino de administração no país e a Fundação Getulio Vargas1. A introdução do ensino de administração no país e a Fundação Getulio Vargas    

A criação da Fundação Getulio Vargas, em 1944, constituiu um desdobramento 

das metas de racionalização e profissionalização da administração pública, associadas à 

criação do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), onde foi idealizada a 

Fundação. Esta nova instituição tinha, no entanto, objetivos específicos e inovadores: o 

ensino e a pesquisa na área de Ciências Sociais Aplicadas, com ênfase em Economia e em 

Administração. A pesquisa era vista como um subsídio necessário à implantação de uma 

nova e moderna administração pública no país e o ensino como um elemento indispensável 

à preparação de quadros para um serviço público moderno e eficiente. 

Em 1952, foi criada a EBAP, Escola Brasileira de Administração Pública, a 

primeira escola de graduação em administração pública do país, com o objetivo de 

preparar administradores públicos para os três níveis de governo. 

O propósito de preparar bons administradores para o desenvolvimento do país 

– que se iniciara com a formação de administradores públicos – só se completaria, no 

entanto, com a instalação de um curso de administração de empresas. Assim, ainda em 

1952, iniciou-se um processo de debate e sensibilização da comunidade para a criação de 

uma nova faculdade, dirigida à área de empresas. 

Em painel realizado pela Fundação Getulio Vargas, no Rio de Janeiro, em maio 

de 1952, reunindo lideranças governamentais e empresariais para discutir a criação de uma 

nova escola com esse enfoque, foi lida uma mensagem do presidente Getulio Vargas com o 

seguinte teor: 

"A Escola Superior de Administração de Empresa, que a Fundação Getulio Vargas 

deseja estabelecer em São Paulo, será a outra metade do esforço para a instituição do 

ensino de Administração de que o Brasil carece. Por esse meio, as Empresas brasileiras, 

pequenas e grandes, industriais e comerciais, bancárias e agrícolas terão a seu serviço um 

centro de formação sistemática de especialistas nas técnicas modernas que, na vida das 

Empresas, desempenham papel talvez mais importante do que o capital, as matérias-primas 

e até mesmo a mão-de-obra." (COSTA, 1988, p.57)  

Dois anos depois, em 1954, foi efetivamente criada pela Fundação Getulio 

Vargas, em São Paulo, a primeira escola de graduação em administração de empresas do 

país, a Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Procurava-se atender, assim, ao 
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segundo grande desafio de um projeto de desenvolvimento nacional, no campo da 

administração: preparar profissionais capazes de assumir a administração das empresas 

nacionais que se pretendia fortalecer e consolidar. A escolha da cidade de São Paulo para a 

instalação da nova escola de administração de empresas decorreu do fato de nesse local se 

encontrar, então, o pólo mais dinâmico da economia nacional e seu braço mais "moderno". 

A escola contou, desde o início, com o apoio da comunidade empresarial, do 

governo brasileiro e do governo do Estado de São Paulo. A EAESP inspirou-se no modelo 

norte-americano de ensino de business, tendo-se estabelecido um convênio com o governo 

dos EUA (via apoio da USAID – United States Agency for International Development), por 

meio do qual aquele governo se comprometeu a manter uma missão universitária de 

especialistas em Administração de Empresas, ligados à Michigan State University, na etapa 

de constituição e consolidação do curso no Brasil. De forma complementar, os primeiros 

professores da nova instituição fariam seus mestrados naquela universidade e, em seguida, 

passariam um período na Universidade de Harvard, em um programa internacional de 

formação de professores. 

A Escola iniciou suas atividades em 1954, com um Curso Intensivo para 

Administradores e, em 1955, teve início o Curso de Graduação, então intitulado "Curso 

Universitário de Formação". A primeira turma do curso formou 17 alunos. 

Em 1969, foi criado o Curso de Graduação em Administração Pública, no âmbito 

de um convênio estabelecido com o governo do Estado de São Paulo, tendo como objetivo 

a formação de profissionais para a administração pública paulista. A primeira turma teve 31 

alunos. Tratava-se de um momento de grandes alterações na administração pública 

brasileira, após a mudança de regime, em 1964, alterações estas orientadas para a busca da 

eficiência no setor público e acompanhadas pela criação de um aparato estatal dotado de 

maior agilidade, com as fundações, as empresas públicas e sociedades de economia mista. 

Como parte desse mesmo processo, também o governo paulista procurava imprimir 

mudanças à máquina administrativa do Estado. 

Documento da época, elaborado pela EAESP, explicita os objetivos da criação de 

curso com foco na área pública: 

"A máquina administrativa governamental vem passando por uma 

completa transformação, no sentido de tornar-se mais eficiente… Sem 
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exagero, pode-se afirmar que uma administração pública eficiente é uma 

das condições básicas para o desenvolvimento de uma nação.  

Para satisfazer tal condição é necessário aperfeiçoar o pessoal de 

nível alto e médio dos órgãos e serviços públicos. 

Além disso, é preciso preparar aqueles que deverão, no futuro, 

ocupar cargos de níveis alto e médio na administração pública. Para 

tanto, é condição indispensável uma formação técnica da melhor 

qualidade, bem como uma formação humanística, que permita o 

entendimento da extensão que deverá ter o seu papel de agente do 

desenvolvimento. 

Como conseqüência do Termo do Ajuste, de 12 de setembro de 

1968, entre o Governo do Estado de São Paulo e a Fundação Getulio 

Vargas, no qual foi entregue a esta a concepção, a organização e o 

oferecimento de Cursos de Administração Pública para ser executada 

pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, foram criados 

três tipos de cursos: 1. Cursos Intensivos; 2. Cursos de Aperfeiçoamento 

da Administração Superior; 3. Curso de Graduação” 

Além de explicitar os motivos que presidiram a criação do Curso de Graduação 

em Administração Pública, destaca-se, no documento acima, a concepção pedagógica do 

novo curso que, mantida a orientação generalista presente no curso de Administração de 

Empresas, ressalta a necessária articulação entre a formação humanista e a técnica. 

É importante destacar que esta articulação constituiu e constitui ainda hoje uma 

das marcas da EAESP, sendo parte integrante da identidade do curso e um dos valores com 

que docentes, alunos, ex-alunos e funcionários da escola se identificam. 

Desde o início do Curso de Graduação, a EAESP formou 100 turmas em 

administração de empresas e 76 turmas em administração pública, envolvendo 

aproximadamente 10.000 e 3.000 alunos, respectivamente (até julho de 2010). 

“Além do Curso de Graduação, diversos outros cursos foram implantados, no 

nível de pós-graduação – latu sensu e stricto sensu. Os cursos latu sensu iniciaram-se, ainda 

em 1954, com o já mencionado Curso Intensivo para Administradores. Ao longo do tempo, 

em sintonia com necessidades identificadas no ambiente empresarial, mas também na área 
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pública e em organizações do Terceiro Setor, outros cursos passaram a ser oferecidos. 

Atualmente, a EAESP oferece um leque bastante abrangente de cursos de pós-graduação latu 

sensu, dentre os quais se incluem o CEAG - Curso de Especialização em Administração para 

Graduados, em São Paulo, Campinas (em convênio com a UNICAMP) e São José dos 

Campos (em convênio com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA) e o curso de 

Administração Hospitalar e de Sistemas de Saúde (CEAHS) - fruto de parceria com a 

Faculdade de Medicina da USP. A escola oferece ainda um MBA internacional para altos 

executivos, o OneMBA. Desenvolvido em parceria com quatro renomadas escolas, situadas 

nos Estados Unidos, Holanda, México e China, o programa incorpora as melhores práticas 

internacionais de negócios, possibilitando visão do ambiente global, além de aguçar a 

percepção local dos participantes. A exemplo das tradicionais Escolas de Administração e 

Negócios no mundo, são oferecidos também dois Programas de Educação Executiva, o GV 

Pec e o GV In Company. Com focos diversificados, os Cursos do GV Pec são abertos e 

oferecidos semestralmente, enquanto os Cursos do GV In Company são customizados para 

empresas, governo e entidades do Terceiro Setor.  

A pós-graduação stricto sensu, por sua vez, tem raízes em 1961, no antigo CPG – 

Curso de Pós-Graduação, que, em 1966, passou a conferir o título de Mestre, reconhecido 

pelo MEC, para os alunos de pós-graduação que apresentassem uma dissertação. Este curso 

sofreu transformações para se adaptar às também cambiantes diretrizes federais para a área 

e se consolidou como Curso de Mestrado em Administração de Empresas, nos moldes 

atuais, em 1974, num momento marcado pela estruturação de um sistema de pós-

graduação no país. 

Em 1976, nasce o Curso de Mestrado em Administração Pública, como uma área 

de especialização do Mestrado em Empresas – com foco em Planejamento Urbano. 

Também aqui se evidencia a sintonia com as necessidades da sociedade brasileira: naquele 

momento, havia uma grande preocupação no país devido aos problemas dos centros 

urbanos. Identificou-se a necessidade de formação de planejadores urbanos capazes de 

contribuir para o enfrentamento desses problemas. O Curso de Mestrado em Administração 

Pública tornou-se independente do Curso de Mestrado em Administração de Empresas, na 

década de 80, com a constituição de uma nova área de estudos, a de Finanças Públicas, 

também resultante de questões apresentadas pela realidade brasileira naquela ocasião. 
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Em 1976, foi criado o Curso de Doutorado em Administração de Empresas, 

consolidando a pós-graduação stricto sensu na Escola. Na década de 1980, foram criados os 

cursos de mestrado e doutorado em Economia, propiciando a formação de alto nível em 

outra área de conhecimento fundamental, para sustentar as mudanças que a 

democratização e a crise do projeto Nacional-Desenvolvimentista traziam consigo. 

Atualmente, esses cursos foram transferidos para a Escola de Economia de São Paulo, uma 

nova unidade paulista da FGV. 

Mais recentemente (1993), tem início o MBA, curso de mestrado profissional 

stricto sensu, hoje chamado MPA – Mestrado Profissional em Administração. Trata-se de um 

curso inovador e que veio reforçar uma das características mais marcantes da Escola - o 

estreito relacionamento com a comunidade empresarial. A Escola contribui ainda para o 

Curso de Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial – MPFE, oferecido 

pela Escola de Economia (FGV-EESP) e para o qual também colabora a Escola de Pós-

Graduação em Economia (FGV-EPGE). 

Em 2000, tem início o programa de educação a distância - GVnet, que hoje 

oferece cursos de especialização e de aperfeiçoamento composto por quatro opções: 

GVnext, pós-graduação em gestão de negócios; GVmed, pós-graduação para médicos; 

GVpme, pós-graduação para a pequenos e médios empresários e a modalidade in 

company, desenhada sob medida, conforme as necessidades específicas de cada 

organização. Em 2002, finalmente, teve início o Curso de Doutorado em Administração 

Pública e Governo. 

Em junho de 2008, o Curso de Mestrado Profissional em Gestão de Políticas 

Públicas (MPGPP) obtém aprovação pela CAPES, reforçando a atuação da EAESP na área 

pública.  

Este breve relato reforça que a história da Fundação Getulio Vargas, desde sua 

criação, está comprometida com o objetivo de formar quadros capazes de liderar mudanças 

fundamentais no aparelho e na direção do Estado. Desse compromisso, manifestado desde 

a criação do curso de graduação em Administração Pública em 1969, foram várias as 

mudanças introduzidas no perfil do curso, com o objetivo de ajustá-lo tanto às demandas 

externas, quanto às necessidades da EAESP, como também às diretrizes do MEC ao longo 
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desse período. No entanto, elas não conduziram o curso de graduação em administração 

pública, plenamente, aos resultados que se pretende alcançar.     

2. O Curso de Graduação em Administração Púb2. O Curso de Graduação em Administração Púb2. O Curso de Graduação em Administração Púb2. O Curso de Graduação em Administração Pública na FGVlica na FGVlica na FGVlica na FGV----EAESPEAESPEAESPEAESP    

A formação em Administração Pública iniciou-se na FGV-EAESP em 1969, como 

uma das modalidades do Curso de Graduação em Administração. Alguns pontos da grade 

curricular elaborada naquele ano chamam a atenção. Em primeiro lugar, o claro foco na 

Administração Pública, decorrente de ter sido sua concepção o resultado de uma interação 

forte com o Governo do Estado de São Paulo – e, portanto, de necessidades de formação 

identificadas pelo próprio setor público. Em segundo lugar, o grande número de disciplinas, 

ou seja, 63 no total. Posteriormente, foram feitas reformas no curso, na modalidade 

Administração Pública, para sua melhor  atualização e para atender às exigências do MEC 

Desde a criação do Curso de Administração Pública (em suas distintas 

denominações) em 1969, até 2008, a matriz curricular sofreu cinco (5) alterações, sob 

influência de análises internas e de exigências do MEC. No primeiro semestre de 2007, 

houve adequação às Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Administração 

(Resolução nº 4, de 13/07/2005). Com a extinção de habilitações, a formação com ênfase 

em Administração Pública passou a ser garantida como uma Linha de Formação Específica 

do Curso de Graduação em Administração. No segundo semestre de 2007, a reforma do 

Currículo do Curso de Graduação resultante de discussão interna à EAESP afetou também a 

formação nesta Linha de Formação Específica, com a introdução de novas disciplinas 

específicas de Administração Pública no currículo. 

Apesar dos esforços efetuados em relação às mudanças efetuadas no Curso a EAESP 

não conseguiu alcançar plenamente dois dos principais objetivos previstos nestas reformas. 

Em primeiro lugar, o de selecionar estudantes com vocação para a área de Administração 

Pública e, em segundo, o de efetivamente oferecer uma formação específica na área de 

Administração Pública (AP). O vestibular unificado com o curso de Administração de 

Empresas, a oferta de 200 vagas por semestre, podendo o aluno escolher Administração 

Pública como segunda opção, resultou no ingresso daqueles que estavam interessados em 

Administração de Empresas, mas que como não tinham obtido, na lista geral de aprovados, 

uma avaliação suficiente para ingresso no curso de empresas, decidiram cursar 

Administração Pública, visando obter um diploma da Fundação Getulio Vargas.  
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Assim, considerou-se a necessidade de reorganizar o ensino da administração pública 

na EAESP, para melhor selecionar e formar estudantes que pretendem trabalhar no setor 

público estatal e não estatal, no terceiro setor, bem como em organismos internacionais. 

Para tanto, propõe-se a renovação do reconhecimento do “Curso de Graduação em 

Administração com Habilitação em Administração Pública”, que passará a se chamar “Curso 

de Graduação em Administração Pública”. O curso contará com uma seleção para ingresso 

específica, assim como, estrutura e grade curricular diferenciadas. 

II.II.II.II. PPPPERFIL DO ERFIL DO ERFIL DO ERFIL DO CCCCURSO DE URSO DE URSO DE URSO DE GGGGRADUAÇÃO EM RADUAÇÃO EM RADUAÇÃO EM RADUAÇÃO EM AAAADMINISTRAÇÃO DMINISTRAÇÃO DMINISTRAÇÃO DMINISTRAÇÃO PPPPÚBLICA ÚBLICA ÚBLICA ÚBLICA     

O curso de Graduação em Administração Pública tem por referência a Missão da FGV: 

“Avançar nas fronteiras do conhecimento na área das Ciências Sociais e afins, 

produzindo e transmitindo idéias, dados e informações, além de conservá-

los e sistematizá-los, de modo a contribuir para o desenvolvimento sócio-

econômico do País, para a melhoria dos padrões éticos nacionais, para uma 

governança responsável e compartilhada, e para a inserção do país no 

cenário internacional”1. 

O curso leva em consideração os objetivos da EAESP, expressos no Artigo 2º do TÍTULO 1 

(Da Escola e seus Fins), do Regimento2, dos quais destacamos: 

- “formar diplomados em Administração e áreas correlatas, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento 

da sociedade brasileira e colaborar na sua formação contínua, interagindo 

com as demais unidades da FGV” (conforme Art. 2.º, II); 

- “manter intercâmbio com universidades e outras instituições, nacionais e 

estrangeiras” (VIII); 

- “interagir matricialmente com as demais unidades da FGV, visando o 

aumento da produção científica e o aproveitamento das sinergias” (IX); 

                                                 
1 Conforme http://www.fgv.br/fgvportal/, a FGV, a Missão – acesso em 30 de junho de 2009. 
2 Conforme  http://www.gv.br/nova_intranet/Documentos/regimentos/eaesp/RegimentodaFGVEAESP_aprovadopeloMEC1.pdf – acesso 

em 30 de junho de 2009. 
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-  “estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular, os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 

comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade” (X). 

Como objetivos do Curso de Graduação em “Administração Pública”, propõe-se: 

Formar jovens comprometidos com o bem comum e a promoção do interesse público, 

dispostos a administrar ou assessorar organizações do Estado, entidades públicas não-

estatais, organizações de advocacia política ou de responsabilização social da sociedade 

civil, organizações internacionais ou, ainda, interessados na carreira política. 

Para atingirmos tais objetivos, propomos no Curso: 

a.        Alternar meios de ensino e aprendizagem. Os estudantes passarão por 

períodos de aprendizagem em salas de aula, alternados com períodos de 

aprendizagem fora de sala de aula. Para isso, destaca-se a necessidade de: 

• Organização curricular mista (bimestral e semestral): bimestral, 

preferencialmente, para possibilitar a alternância de meios de ensino-

aprendizagem; e a flexibilidade da semestralidade será adotada para evitar 

o risco de fragmentação que a bimestralidade poderia eventualmente 

induzir; 

• Adoção de períodos de Imersão Profissional em órgãos e entidades 

públicos inseridos nas três esferas de governo  

• Adoção dos Programas de Conexão, nacional (local) e internacional, como 

será esclarecido mais adiante.  

b.      Aproximar a Graduação da Pós Graduação, permitindo aos graduandos 

conhecer melhor a Pós Graduação da EAESP e, ao mesmo tempo, propiciar um 

maior envolvimento dos doutorandos com o Curso. Tal aproximação pode ser 

efetivada por vários meios, como por exemplo:  

• Incorporação dos alunos de Doutorado como instrutores nas diversas 

formas de aprendizagem, especialmente na condução das Oficinas previstas 

(que serão detalhadas mais adiante) e nos projetos de conexão da EAESP;  



 13

• Promoção de integração vertical da graduação com os MPAs, 

principalmente com o MPAGPP. Destaca-se a possibilidade de formação 

em Y, conforme a “lógica do 4+1” do protocolo de Bolonha. 

c.   Realizar intercâmbios de estudantes do Curso de Graduação em Administração 

Pública com o CGA-r da EAESP e com os demais Cursos de Graduação da 

FGV/RJ (EBAPE, Ciências Sociais, História e Economia) e da FGV/SP (EESP e 

EDESP) e possibilitar a matrícula em disciplinas nos outros cursos, aproveitando 

as competências de cada área; 

d.   Implantar ações integradas e intensamente coordenadas entre o corpo docente e 

discente, dada a flexibilidade da estrutura modular mista e a adoção de 

alternância de meios de ensino-aprendizagem. 

III.III.III.III. OOOO    PERFIL DO EGRESSO DOPERFIL DO EGRESSO DOPERFIL DO EGRESSO DOPERFIL DO EGRESSO DO    CURSO DE GRADUAÇÃO ECURSO DE GRADUAÇÃO ECURSO DE GRADUAÇÃO ECURSO DE GRADUAÇÃO EM M M M AAAADMINISTRAÇÃO PÚBLICADMINISTRAÇÃO PÚBLICADMINISTRAÇÃO PÚBLICADMINISTRAÇÃO PÚBLICA    

O perfil do administrador público deve acompanhar as transformações ocorridas 

no ambiente socioeconômico e político tanto no Brasil como no exterior. Hoje, 

entende-se que a FGV-EAESP deve formar administradores públicos capazes de 

responder aos desafios de gestão de organizações complexas, em um contexto 

globalizado. Ao lado da valorização da capacidade de estabelecer vínculos 

internacionais, o curso deve formar administradores capazes de preservar e valorizar a 

especificidade nacional e as identidades regionais e locais. Deve orientar-se, ainda, para 

a preparação de administradores comprometidos com o desenvolvimento sustentável – 

isto é, atentos para os desafios do desemprego, da desigualdade social, assim como os 

ecológicos – e com o processo de construção de instituições democráticas. 

O Curso de Graduação em Administração Pública pretende formar profissionais 

preparados para atuar, especialmente, nas áreas:  

a. Esfera pública federal, estadual e municipal, tendo em vista o domínio das 

novas exigências estabelecidas a partir da Constituição de 1988.  

b. Organismos internacionais e supra-nacionais, propiciando uma compreensão 

dos mecanismos e instituições internacionais envolvidos nos processos de governança 

global. 
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3. Terceiro Setor, propiciando contato direto com a realidade dessas 

organizações (nacionais e internacionais), analisando os desafios específicos contidos nas 

disciplinas eletivas,  ou ainda durante as imersões previstas neste curso. 

O curso pretende formar administradores públicos que sejam: 

• Comprometidos com o aprofundamento dos processos democráticos, a ampliação 

da cidadania e a garantia de acesso a direitos. 

• Capacitados para trabalhar nas três esferas da administração pública e em 

organismos internacionais e multilaterais. 

• Capacitados para atuar nas diferentes áreas de especialização que abrangem a 

administração pública. 

• Capacitados para compreender e se posicionar diante das especificidades culturais de 

diferentes localidades e regiões. 

No exercício de sua  profissão e no papel de cidadão, espera-se que o 

administrador público formado pela Escola seja capaz de: 

• Aprender continuamente, a partir de uma base sólida de conhecimentos. 

• Dominar os aspectos técnicos de sua área de atuação. 

• Pensar de maneira autônoma, não reproduzindo de maneira acrítica  

conhecimentos acumulados. 

• Diagnosticar problemas com rapidez e precisão. 

• Contribuir para a solução de problemas de maneira criativa e socialmente 

responsável. 

• Agir considerando continuamente a perspectiva estratégica. 

• Ter como foco resultados, sem perder a visão do todo. 

• Estabelecer e sustentar relacionamentos. 

• Articular-se politicamente. 

• Transitar na diversidade, respeitando diferenças e desestimulando desigualdades. 

• Sustentar suas posições de maneira firme e articulada, negociando de maneira 

objetiva, focada e respeitosa. 

• Dar e receber feedback de maneira construtiva. 

• Trabalhar em rede, mobilizando relacionamentos horizontais e verticais e 

mantendo o espírito de equipe. 
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• Lidar com a complexidade, ambigüidade e mudança contínua, características do 

ambiente organizacional contemporâneo. 

• Articular uma visão sofisticada do mundo contemporâneo a uma compreensão 

profunda da realidade brasileira. 

• Situar-se de maneira proativa num ambiente internacionalizado. 

• Tomar decisões e implementá-las de maneira ética e socialmente responsável. 

• Utilizar recursos de maneira responsável. 

Tal conjunto de habilidades e competências é convergente com as habilidades e 

competências estabelecidas pelas Diretrizes Curriculares estabelecidas pelo Conselho 

Nacional da Educação em julho de 2005, reproduzidas a seguir:  

Art. 4º O Curso de Graduação em Administração deve possibilitar a formação 

profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades:  

I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, 

introduzir modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e 

generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo 

da tomada de decisão;  

II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício 

profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou 

intergrupais;  

III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua 

posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;  

IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e 

formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos 

produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se de modo crítico e 

criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais;  

V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, 

vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das 

implicações éticas do seu exercício profissional;  

VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da 

experiência cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação 
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profissional, em diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional 

adaptável;  

VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos 

em organizações; e  

VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e 

administração, pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, 

estratégicas e operacionais (BRASIL, 2005). 

IV.IV.IV.IV. RRRREPRESENTAÇÃO GRÁFICAEPRESENTAÇÃO GRÁFICAEPRESENTAÇÃO GRÁFICAEPRESENTAÇÃO GRÁFICA    DE UM PERFIL DE FORMDE UM PERFIL DE FORMDE UM PERFIL DE FORMDE UM PERFIL DE FORMAÇÃO AÇÃO AÇÃO AÇÃO     

O curso de graduação em Administração Pública foi desenhado de forma a conter 

dez principais blocos temáticos, considerados de suma importância para a formação do 

administrador público, a saber: 

 1.Humanidades (filosofia política, ética e cidadania, teoria sociológica, cultura e psicologia); 

2. Métodos (matemática, estatística, teoria das decisões, tecnologia da informação e 
governo, comunicação); 

3. Estado e Sociedade (teoria política, relações entre Estado e Sociedade, análise das 
instituições políticas; relações entre Estado, Empresas e Organizações do Terceiro Setor, 
arranjos produtivos e políticas públicas); 

4. Direito (direito público – nacional e internacional, direito constitucional, direito 
administrativo e direito tributário); 

5. Gestão (elaboração, implementação, monitoramento e avaliação de políticas e projetos 
públicos, gestão de operações e processos, técnicas de planejamento, qualidade e 
produtividade dos serviços públicos, gestão de pessoas, marketing público, compras e 
licitações); 

6. Controle (auditoria, controladoria, ouvidoria, contabilidade pública e finanças e 
orçamento público); 

7. Administração Pública e Reforma do Estado (teorias da administração, teorias da 
administração pública, administração burocrática e gerencial, teoria das organizações, 
história da administração pública, administração pública comparada); 

8. Economia (desenvolvimento econômico e sustentabilidade, macroeconomia, 
microeconomia do setor público, planejamento, regulação e direito econômico); 

9. Brasil (interpretações do Brasil, formação e desafios para a sociedade, a economia, a 
política e a administração pública); 

10. Mundo (globalização e relações internacionais, instituições e organismos internacionais e 
supranacionais, blocos regionais); 
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Além disso, propõe-se a realização de Imersões (Subnacional e Federal) e de Conexões 

(Local e Internacional Sul - entre países da América Latina, Ásia, África e Oceania).  

Os blocos temáticos números 9 (Brasil) e 10 (Mundo) são transversais aos blocos anteriores 

e, por isso, possuem diversas áreas de intersecção. 

 

O curso, como explicado anteriormente, terá estrutura mista (bimestral e semestral). 

Cada bimestre é composto por cinco (preferencialmente) ou seis (excepcionalmente)  

disciplinas (obrigatórias ou eletivas), e há um tema transversal para cada semestre, que 

unifica os conteúdos bimestrais.    Estes temas são tratados também em oficinas, temáticas e 

instrumentais.  

A partir do segundo ano, preferentemente no mês de julho, os alunos participam 

das atividades de Conexão Local, Conexão Internacional Sul, assim como de Imersão 

Profissional Subnacional e Imersão Profissional Federal.  

As imersões e as conexões, assim como as oficinas, são parte das Atividades 

Complementares e estão detalhadas no nono item deste Projeto Pedagógico.  

Abaixo apresentamos a Grade Curricular do curso. As ementas das disciplinas estão 

detalhadas no Anexo Único deste documento.    
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Grade do Curso de Graduação em Administração Pública 
Legenda Legenda 

(S) Disciplinas Semestrais 
(B) Disciplinas Bimestrias 
(B/S) Disciplinas Bimestrias ou Semestrais 

(TCC) Trabalho de Conclusão do curso 
(AC) Atividades Complementares 

 
1º Semestre: Transversalidade: Retratos do Brasil1º Semestre: Transversalidade: Retratos do Brasil1º Semestre: Transversalidade: Retratos do Brasil1º Semestre: Transversalidade: Retratos do Brasil    2º Semestre: Transversalidade: Mundo 2º Semestre: Transversalidade: Mundo 2º Semestre: Transversalidade: Mundo 2º Semestre: Transversalidade: Mundo 

ContemporâneoContemporâneoContemporâneoContemporâneo    
1º Bimestre 3º Bimestre 

Representação e Sociedade: Cinema e Literatura 
(s) 

Representação e Sociedade: Mídias (b) 

Brasil: História recente e interpretações (s) Sociedade e Cultura no Mundo 
Contemporâneo (b) 

Fundamentos filosóficos das políticas públicas: 
Ética e Teoria da Justiça (b) 

Estado, Nação e Sociedade Civil (s) 

Gestão Pública no Brasil: Desafios 
Contemporâneos (b) 

Matemática (s) 

Brasil em números (b)  Psicologia Social (s) 
Oficinas Temáticas: Diagnósticos do Brasil (s) Oficinas Temáticas: Governança Global (s) 
Oficinas Instrumentais: Interpretação de Texto (s) Oficinas Instrumentais: Matemática (s) 

2º Bimestre 4º Bimestre 
Representação e Sociedade: Cinema e Literatura 
(s) 

Matemática (s) 

Brasil: História recente e interpretações Psicologia Social (s) 
Sociedade Brasileira em Transformação (b) Direito Internacional (b) 
Formação Econômica do Brasil: Trajetória historia 
e interpretações (b) 

Globalização: Estado, Instituições internacionais 
e empresas (b) 

Direito Constitucional e Administração Pública (b) Estado, Nação e Sociedade Civil (s) 
Oficinas Temáticas: Diagnóstico do Brasil (s) Oficinas Temáticas: Governança Global (s) 
Oficinas Instrumentais: Interpretação de Texto (s) Oficinas Instrumentais: Matemática (s) 

3º Semestre: Transversalidade: Fundamentos da 3º Semestre: Transversalidade: Fundamentos da 3º Semestre: Transversalidade: Fundamentos da 3º Semestre: Transversalidade: Fundamentos da 
Ação do EstadoAção do EstadoAção do EstadoAção do Estado    

4º Semestre: Transversalidade: O Estado em 4º Semestre: Transversalidade: O Estado em 4º Semestre: Transversalidade: O Estado em 4º Semestre: Transversalidade: O Estado em 
TranTranTranTransformaçãosformaçãosformaçãosformação    

5º Bimestre 7º Bimestre 
Teoria Política: Clássicos (b) Sistema Político Brasileiro (s) 
Macroeconomia (s) Transformação da Esfera Pública, do Estado e 

da Administração Pública (s) 
Sociologia das Organizações (b) Microeconomia do Setor Público (s) 
Estatística (s) Políticas Públicas (s) 
O Debate sobre o Desenvolvimento (b) Instituições e Teorias Democráticas 

Contemporâneas (s) 
Oficinas Temáticas: Desafios do Desenvolvimento 
(s) 

Oficinas Temáticas: Inovação no Setor Público 
(s) 

Oficinas Instrumentais: Estatística (s) Oficinas Instrumentais: Estatística e 
Microeconomia (s) 

6º Bimestre 8º Bimestre 
Microeconomia (s) Sistema Político Brasileiro (s) 
Formação da Administração Pública Brasileira (b) Transformações da Esfera Pública, do Estado e 

da Administração Pública (s) 
Estatística (s) Instituições e Teorias Democráticas 

Contemporânea (s) 
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Desenvolvimento Sustentável (b) Políticas Públicas (s) 
Contabilidade Geral (b) Microeconomia do Setor Público (s) 
Oficinas Temáticas: Desafios do Desenvolvimento 
(s) 

Oficinas Temáticas: Inovação no Setor Público 
(s) 

Oficinas Instrumentais: Estatística (s) Oficinas Instrumentais: Estatística e 
Microeconomia (s) 

JULHO: Imersão Profissional: Governo Estatística  
5º Semestre: Transversalidade: Administração 5º Semestre: Transversalidade: Administração 5º Semestre: Transversalidade: Administração 5º Semestre: Transversalidade: Administração 

PúPúPúPública e Governo no Brasilblica e Governo no Brasilblica e Governo no Brasilblica e Governo no Brasil 
6º Semestre: Transversalidade: Administração 6º Semestre: Transversalidade: Administração 6º Semestre: Transversalidade: Administração 6º Semestre: Transversalidade: Administração 

Pública e Governo no BrasilPública e Governo no BrasilPública e Governo no BrasilPública e Governo no Brasil 
9º Bimestre 11º Bimestre 

Município, Poder e Instituições Locais (b) Relações de Trabalho e Ocupação no setor 
Público Brasileiro 

Direito e Administração Pública (s) Política Fiscal: Dimensão tributária (b) 
Contabilidade e Auditoria de Resultados (s) Terceiro Setor no Brasil e em perspectiva 

comparada (s) 
Tecnologia da Informação e Governo (b) ELETIVA (b/s) 
ELETIVA (b/s) ELETIVA (b/s) 
ELETIVA (b/s)  

10º Bimestre 12º Bimestre 
Direito e Administração Pública (s) Políticas Sociais no Brasil e em perspectiva 

comparada (b) 
Experiências inovadoras em Governos 
Subnacionais (b) 

Política Fiscal: Dimensão orçamentária (b) 

Federalismo, descentralização e políticas públicas 
(b) 

Terceiro Setor no Brasil e em perspectiva 
comparada (s) 

Contabilidade e Auditoria de Resultados (s) ELETIVA (b/s) 
ELETIVA (b/s) ELETIVA (b/s) 
ELETIVA (b/s)  
JULHO: Conexão Local (AC) DEZEMBRO: Imersão profissional em contexto 

subnacional (e) 
7º Semestre: Transversalidade: Preparação para 7º Semestre: Transversalidade: Preparação para 7º Semestre: Transversalidade: Preparação para 7º Semestre: Transversalidade: Preparação para 

Conexão SulConexão SulConexão SulConexão Sul----SulSulSulSul    
8º Semestre: Transversalidade: Disciplinas 8º Semestre: Transversalidade: Disciplinas 8º Semestre: Transversalidade: Disciplinas 8º Semestre: Transversalidade: Disciplinas 

InstrumentaisInstrumentaisInstrumentaisInstrumentais    
13º Bimestre 15º Bimestre 

Panorama Sócio – Econômico e Político dos Países 
do Sul (s) 

Gestão de Organização do Terceiro Setor (s) 

Administração Financeira (b) Comunicação do Setor Público (b) 
Marketing no Setor Público (b) ELETIVA (b/s) 
Planejamento e Gestão em Organizações Públicas 
(b) 

ELETIVA (b/s) 

ELETIVA (b/s) ELETIVA (b/s) 
ELETIVA (b/s) Oficina de Orientação ao TCC (tcc) 

14º Bimestre 16º Bimestre 
Panorama Sócio – Econômico e Político dos Países 
do Sul (s) 

Gestão de Organizações do Terceiro Setor (s) 

Organismos Internacionais e Desenvolvimento (b) Qualidade e Produtividade no Setor Público (b) 
Gestão de Operações e Processos (b) ELETIVA (b/s) 
Diversidade e Políticas Públicas (b) ELETIVA (b/s) 
ELETIVA (b/s) ELETIVA (b/s) 
ELETIVA (b/s)  
JULHO: Conexão Internacional Sul (ac) Oficina de Orientação ao TCC (tcc) 
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No quadro abaixo, apresentam-se os créditos e as cargas horárias correspondentes 

aos diversos componentes do Curso. 

 

  CréditosCréditosCréditosCréditos    HorasHorasHorasHoras----AulaAulaAulaAula    
DisciplinasDisciplinasDisciplinasDisciplinas        
Obrigatórias 132 1980 
Eletivas 36 540 
Atividades ComplementaresAtividades ComplementaresAtividades ComplementaresAtividades Complementares        
Imersões 12 180 
Conexões 14 210 
Oficinas 16 240 
Demais Atividades Complementares 6 90 
TCCTCCTCCTCC    24 360 
TOTALTOTALTOTALTOTAL    240 3600 

 

V.V.V.V. FFFFORMA DE ACESSO AO CUORMA DE ACESSO AO CUORMA DE ACESSO AO CUORMA DE ACESSO AO CURSO   RSO   RSO   RSO       

Tendo em vista a proposta de formação orientada para o compromisso com a 

expansão da justiça social e valores de cidadania, a redução das desigualdades 

socioeconômicas e o interesse em compreender e intervir na esfera pública, serão 

valorizadas as seguintes habilidades do candidato ao ingresso: capacidade de interpretação, 

síntese e raciocínio lógico, capacidade de estabelecer pontes e conexões de forma crítica e 

analítica, sensibilidade às especificidades de diferentes realidades e culturas e predisposição 

para a tomada de decisões.  

Tendo em vista, ainda, as características do corpo discente que almejamos alcançar 

para formar um corpo heterogêneo (faixa etária, origem sócio-econômica e étnico-racial) 

com ingresso de candidatos provenientes da rede pública e privada, e de todas as regiões 

do país (quiçá da América Latina) teremos à frente o desafio de testar tais habilidades por 

meio de um processo seletivo que, por um lado, seja capaz de avaliar o aprendizado obtido 

no ensino médio (exigências curriculares do MEC) e, por outro, não permita que a cobrança 

dos conteúdos específicos impeça o acesso de determinados segmentos sociais ao curso. 

O processo seletivo para o ingresso no curso de Graduação em Administração 

Pública inicialmente ocorrerá uma vez ao ano. O primeiro vestibular será realizado em 

2011, para ingresso no primeiro semestre de 2012.  
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O acesso ao curso dar-se-á por meio da aprovação em um exame vestibular a ser 

realizado pela Coordenadoria de Admissão aos Cursos Regulares (CACr) da Fundação 

Getulio Vargas.  

As provas do processo seletivo terão por base o programa do Ensino Médio, de 

acordo com o conteúdo (bibliografia, programas e orientações das bancas) indicado no 

Manual do Candidato, disponível a partir do início das inscrições no site 

www.fgv.br/vestibulares → São Paulo → Administração → Curso de Graduação → 

Administração de Empresas / Administração Pública.  

As habilidades anteriormente mencionadas serão testadas por meio  de um exame 

composto por dois módulos: uma prova discursiva e outra objetiva, abrangendo as 

seguintes esferas do conhecimento:  

• Matemática Aplicada – questões que visam avaliar a capacidade dos candidatos 

para entender e resolver problemas de natureza quantitativa. Na correção desta 

prova, a banca avaliará não só a resposta dada pelos candidatos como também 

o encaminhamento da solução; 

• Redação em Língua Portuguesa – será proposto aos candidatos que redijam 

texto(s) em Português sobre determinado(s) tema(s), que poderá(ão) envolver 

assuntos relacionados a História, Geografia, Atualidades, Literatura ou outros 

campos do conhecimento. Na correção desta prova, a banca avaliará aspectos 

como vocabulário, sintaxe, ortografia, concordância, regência, entre outros. 

As provas do módulo objetivo são de múltipla escolha e contém questões relativas a 

cada uma das esferas de conhecimento a seguir: Matemática, Língua Portuguesa, Literatura e 

Interpretação de Textos, Língua Inglesa e Interpretação de Textos; Ciências Humanas 

(História, Geografia e Atualidades). 

Os conhecimentos testados são aqueles adquiridos no decorrer do ensino médio. 

Pretende-se, com isso, dar oportunidades iguais para candidatos do ensino público e 

privado e de diferentes regiões do Brasil. As provas ocorrerão na cidade de São Paulo no 

prédio principal da Fundação Getulio Vargas, na Avenida Nove de Julho, 2029.  

Estamos solicitando ao Ministério da Educação a abertura de cem (100) vagas 

anuais. Inicialmente, será aberta uma turma com cinqüenta alunos, que estudarão em 



 22

período integral na sede da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, na Avenida 

Nove de Julho, 2029. 

VI.VI.VI.VI. SSSSISTEMA DE AVALIAÇÃO ISTEMA DE AVALIAÇÃO ISTEMA DE AVALIAÇÃO ISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DO CURSODO PROJETO DO CURSODO PROJETO DO CURSODO PROJETO DO CURSO    

A Escola possui uma sistemática abrangente de avaliação de todas as suas atividades, 

que inclui uma avaliação permanente de seus cursos e do curso de graduação em particular.  

Anualmente é realizado o Seminário Anual de Planejamento (SAP), que reúne 

professores, alunos e funcionários para avaliar a atuação da Escola nas diversas áreas e 

identificar, de forma colegiada, prioridades de ação, como subsídio para o planejamento da 

ação institucional. O Seminário é organizado em torno de temas de discussão, os quais têm 

interface com a graduação.  

Ao analisarem periodicamente o desempenho da Escola, os órgãos colegiados – o 

Conselho de Administração (CA), a Congregação e o Conselho de Gestão Acadêmica 

(CGA), que substituiu o Conselho Departamental (CD) – órgão colegiado composto por 

representantes do corpo docente, pelos chefes de departamento, pela diretoria, pelos 

coordenadores de cursos e por representantes dos alunos –, e a Comissão de Graduação 

(CG) – comissão delegada do CGA – também se envolvem em processos de auto-avaliação. 

Finalmente, a Comissão Permanente de Avaliação também participa da avaliação 

permanente do curso de graduação. 

Entidades ligadas aos alunos – como o Diretório Acadêmico - e jornais estudantis 

como a Gazeta Vargas, também desempenham um papel de “monitoramento” constante 

da qualidade do curso, levantando questões e propondo soluções para pontos que 

consideram poder ser aperfeiçoados no curso de graduação.  

Os tutores – professores envolvidos no apoio acadêmico ao corpo discente – 

constituem fonte importante de identificação de aspectos passíveis de melhoria no curso, 

com base em seu contato bastante próximo com os alunos. 

O atendimento aos alunos pela coordenadoria e pela secretaria de graduação 

constitui também uma forma de levantamento contínuo de questões relativas ao curso e a 

seu funcionamento, questões estas que – se ultrapassam o nível de problema individual – 

passam a ser tratadas de forma a propiciar melhorias constantes do curso. 
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Quando o aperfeiçoamento que se procura promover envolve mudança que 

interfere em normas ou no regimento do curso, as propostas são encaminhadas para os 

colegiados que têm o poder de introduzir a alteração – a CG, o CGA e, em casos 

excepcionais, a Congregação. 

VII.VII.VII.VII. SSSSISTEMA DE AVALIAÇÃO ISTEMA DE AVALIAÇÃO ISTEMA DE AVALIAÇÃO ISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINDO PROCESSO DE ENSINDO PROCESSO DE ENSINDO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEMO E APRENDIZAGEMO E APRENDIZAGEMO E APRENDIZAGEM    

A estrutura de avaliação do Curso de Graduação em Administração Pública inclui, de 

um lado, a avaliação do corpo discente e, de outro, a avaliação do corpo docente. 

O estudante será submetido a, no mínimo, duas avaliações por disciplina na 

modalidade bimestral e no mínimo três avaliações nas disciplinas semestrais. Estas avaliações 

podem ocorrer por meio de provas discursivas ou de tipo teste, realização de trabalhos 

dissertativos sobre temas tratados no curso, exercícios individuais e em grupo, realizados em 

classe ou em casa, apresentações individuais e em grupo, seminários e trabalhos de campo, 

projetos de pesquisa, nível de participação nas aulas e análise do progresso no nível de 

aprendizagem. A avaliação é registrada por meio eletrônico, em sistema disponível na rede 

da Escola. 

O curso não prevê provas adicionais para alunos que não alcancem as médias 

necessárias para a aprovação – seis (6,0); estes deverão cursar novamente a disciplina, no 

caso de serem obrigatórias e, para aquelas disciplinas que são eletivas, o aluno pode optar 

por cursá-la novamente ou escolher outra disciplina eletiva, dentre aquelas ofertadas no 

bimestre/semestre.  

Em relação à avaliação dos professores existe, em cada disciplina, uma sistemática 

baseada na aplicação de um questionário padronizado, ao final do curso, que inclui 

aspectos como: envolvimento do professor com o curso; domínio do conteúdo ministrado; 

relevância do curso na perspectiva do aluno; cumprimento do programa; adequação do 

conteúdo ao programa previamente estabelecido; acessibilidade do professor fora da aula; 

capacidade que este tem de estimular discussões por parte dos alunos, dentre outros 

aspectos. 

A avaliação do professor resulta, de um lado, no reconhecimento por parte da 

instituição, que considera este fator como um dos que pesam no conjunto de instrumentos 

de avaliação do corpo docente, como subsídio para um retorno em termos de carreira, 
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apoio à pesquisa, seleção de disciplinas, etc. De outro lado, diante de um mau desempenho, 

segundo a avaliação dos alunos, procura-se estimular a superação de dificuldades, por meio 

de reuniões com os chefes de departamento e de encaminhamento para cursos de 

atualização didática e acadêmica. 

O corpo docente é também avaliado pelos chefes de departamento de ensino, 

considerando sua dedicação ao curso e a atividades complementares, como pesquisa e 

produção acadêmica. A avaliação dos professores inclui o registro semestral de todas as suas 

atividades em sistema eletrônico, desenhado especialmente para este fim – o DUi 

Documento Único de Informações (cujo acesso se faz por meio de intranet acadêmica) – o 

qual permite registrar disciplinas ministradas, pesquisas desenvolvidas, palestras realizadas, 

publicações, etc.  

Ainda, para o aperfeiçoamento dos processos de ensino e aprendizagem, o Curso de 

Graduação em Administração Pública conta com o apoio do Centro de Desenvolvimento 

de Ensino e Aprendizagem – CEDEA, que possui, entre outras, as seguintes atribuições: 

atualização pedagógica do curso docente da EAESP, utilização de recursos tecnológicos para 

apoio ao ensino e aprendizagem, criação de mecanismos de orientação ao corpo discente, 

capazes de aprimorar o processo de aprendizado e gerenciamento do conhecimento 

adquirido, orientação de Instituições de Ensino Superior externas que queiram utilizar as 

metodologias de ensino e aprendizagem empregadas na EAESP.  

Finalmente, o curso pretende estabelecer um processo sistemático e compartilhado 

de coleta, revisão e uso de informações sobre seu funcionamento efetivo e sua adequação 

aos objetivos propostos neste projeto pedagógico. Além da importância em si deste 

processo continuado de garantia de aprendizagem, esta orientação procura também se 

adequar à nova orientação estabelecida para a EAESP/FGV, em consonância com as 

recomendações da AACSB International Accreditation Committees, relativas ao que 

denominam de Assurance of Learning Standards.    

VIII.VIII.VIII.VIII. TTTTRABALHO DE CONCLUSÃORABALHO DE CONCLUSÃORABALHO DE CONCLUSÃORABALHO DE CONCLUSÃO    DO CURSODO CURSODO CURSODO CURSO    

O trabalho de conclusão de curso poderá se basear em uma monografia, em 

atividade integrante do Programa de Iniciação à Pesquisa coordenado pelo GVpesquisa ou 

em outra atividade integrante do Currículo do Curso. O Regulamento do Trabalho de 
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Conclusão de Curso estabelece quais outras atividades podem servir de base ao TCC: 

modalidades específicas das Atividades Complementares, que supõem maior dedicação por 

parte do aluno, assim como atividades curriculares que estimulem a inovação no setor 

público estatal e não estatal, no terceiro setor, bem como em organismos internacionais. 

 Ao ampliar o leque de atividades que podem servir de base ao TCC, o currículo 

garante maior flexibilidade no desenvolvimento desta etapa crucial da formação do aluno. 

IX.IX.IX.IX. AAAATIVIDADES TIVIDADES TIVIDADES TIVIDADES CCCCOMPLEMENTARESOMPLEMENTARESOMPLEMENTARESOMPLEMENTARES    

O Curso de Graduação em Administração Pública privilegiará as seguintes 

atividades: 

1. Imersões (sub-nacional e federal) 

          Os alunos realizarão dois tipos de imersão, nos governos sub-nacionais e no governo 

federal. O principal objetivo das imersões é fazer com que os alunos desenvolvam a 

capacidade reflexão crítica sobre a experiência obtida durante o período de observação, 

junto a atores da área pública. Em ambas as atividades de imersão, os alunos irão observar 

e analisar o dia a dia do funcionamento de um órgão ou entidade pública 

municipal/estadual e nacional, acompanhar projetos e eventualmente ajudar a encontrar 

soluções para as questões e problemas detectados. Os alunos do Programa de Pós-

Graduação em Administração Pública da EAESP irão auxiliar na preparação dos alunos de 

graduação que realizarão as imersões, acompanhar seu andamento e ajudá-los na 

elaboração de um relatório de campo a ser entregue para fins de avaliação desta atividade. 

 

2. Conexões (Local e Internacional Sul) 

a- A atividade de Conexão Local tem por objetivo levar os estudantes do Curso 

de Administração Pública da FGV-EAESP a conhecer in locu a diversidade da realidade local 

brasileira, por intermédio de uma pesquisa de campo. A pesquisa ocorre durante um 

período de vivência em alguma experiência de desenvolvimento local e gestão pública. 

Pretende-se favorecer o conhecimento prático de técnicas de gestão em regiões e contextos 

os mais variados e complexos; incentivar atitudes mais humanas e colaborativas; promover 

a troca de saberes entre estudantes, gestores públicos, comunidades, associações, 
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empresários e técnicos locais; e incentivar reflexões e discussões em torno de questões e 

realidades concretas. 

Os estudantes de graduação, em duplas, são supervisionados por professores e 

estudantes pós-graduação. O supervisor é responsável pelo trabalho de preparação, pré 

visita de campo, pela supervisão do relatório final (pós campo). O supervisor acompanha 

também os primeiros dias da pesquisa de campo. O relatório final da visita de campo é um 

instrumento de avaliação do aprendizado das duplas e visa registrar a experiência visitada. 

Esta atividade é realizada no mês de julho e já vem sendo desenvolvida com êxito 

no atual curso de administração da EAESP. 

b-    Como parte das Atividades Complementares, a Conexão Internacional Sul (CIS) 

oferece aos alunos a oportunidade de acompanhar projetos e programas sociais voltados 

para os países do sul. Entende-se por sul, para os fins desta atividade, a América Latina e 

Caribe, Ásia, África e Oceania.  

O principal objetivo da CIS é potencializar o ideal de solidariedade e sensibilidade 

dos alunos para com os problemas sociais relativos à pobreza, desigualdade social e 

desenvolvimento, colocando-os em contato com a realidade destes países, seja in locu, ou 

por meio de centros e organismos internacionais voltados para estes temas e regiões. 

Ao mesmo tempo em que a CIS responde ao ideal dos estudantes de se solidarizar 

com os problemas socioeconômicos dos países do sul, o curso oferecerá instrumentos de 

gestão e políticas públicas que permitam compreender e lidar com realidades difíceis e 

complexas. Serão disponibilizados instrumentos que possam ajudar a transformar ideal em 

ação, como parte do compromisso de aplicar conhecimentos a resolução de desafios reais e 

contribuir para gerar inovações que possam ajudar a responder aos atuais desafios para o 

desenvolvimento. 

A CIS está inteiramente alinhado à estratégia recém definida pela EAESP de 

aumentar sua presença na América Latina. As parcerias, que serão firmadas com 

universidades, centros de pesquisa, ONGs e Governos, contribuirão para reafirmar os passos 

da instituição. 
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Considerando a possibilidade de uma atuação mais concreta no cenário científico 

internacional, nas experiências de Governo, do Terceiro Setor e de organismos 

internacionais, o CIS se propõe a desenvolver esforços integrados e transdisciplinares entre 

instâncias diversas da FGV, para ampliar a atuação e parcerias nos países do sul. Estas 

parcerias também contribuirão para formação de quadros capacitados para atuar em 

instituições públicas brasileiras no exterior  

Finalmente, considerando a crescente importância da promoção da diversidade 

cultural como fator de desenvolvimento, o CIS proporcionará ao aluno a oportunidade de 

observar e lidar com diferenças culturais que impactam na gestão, assim como nas políticas 

públicas. 

O CIS também irá contribuir para o intercâmbio de professores e desenvolvimento 

de pesquisas, com utilização de redes e alianças já existentes como, por exemplo, o 

Conselho Latino-americano de Desenvolvimento (CLAD). A ampliação das oportunidades 

de pesquisas em parceria visa também investigar campos comuns de interesses para o 

desenvolvimento econômico social dos países envolvidos. Desta forma pode-se ainda 

conceber futuras ações para integrar projetos que atendam a demandas dos países que 

compõem a Conexão Internacional Sul. 

3. Oficinas (instrumentais e temáticas) 

O principal objetivo das oficinas instrumentais é aprimorar o nível de conhecimento 

dos alunos sobre interpretação de texto, língua portuguesa, matemática, estatística e 

microeconomia. O principal objetivo das oficinas temáticas é integrar as disciplinas do 

semestre em um único tema convergente, tema este que será trabalhado com a colaboração 

de alunos do doutorado do nosso Programa de Pós-Graduação em Administração Pública. 

Nestas oficinas os alunos realizarão pesquisas, trabalhos de campo, leituras e relatórios, 

monitorados por alunos de doutorado, de forma a aprofundar os conteúdos aprendidos 

em sala de aula e buscar aprimoramento das habilidades dos alunos. As oficinas também 

serão utilizadas para se efetivar convite sistemático a gestores públicos para vir à nossa 

instituição relatar e discutir com alunos e professores do curso suas experiências concretas na 

gestão de organizações estatais e não estatais. As oficinas serão mantidas no decorrer do 

semestre, durante os dois primeiros anos, auxiliando na unificação dos conteúdos 
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bimestrais, e ocorrem no período da tarde. As disciplinas serão ministradas no período da 

manhã. 

 

4. Demais Atividades Complementares 

A formação na graduação não envolve apenas a dimensão técnico-profissional, mas 

também outras dimensões que a complementam. Várias dessas dimensões, como a 

formação generalista, a perspectiva multidisciplinar e a ênfase na dimensão humana da 

administração estão presentes no currículo do novo Curso de Graduação em Administração 

Pública da EAESP. Mas há outras dimensões importantes na formação do aluno como 

administrador público e como cidadão. Dentre essas dimensões incluem-se: ampliação do 

conhecimento artístico-cultural, ações de impacto social na comunidade, participação em 

associações e entidades, participação em projetos de pesquisas, condução de projetos de 

pesquisa próprios, iniciação à atividade docente, dentre outras. 

Desta forma, além das atividades de Imersão, Conexão e Oficinas, acima detalhadas, 

foram estabelecidas as seguintes modalidades a serem desenvolvidas pelos estudantes e 

reconhecidas na forma de créditos: atividades de extensão de caráter socioambiental; 

atividades culturais; atividades de iniciação à docência e à pesquisa; atividades em entidades 

estudantis.  
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I. I. I. I. DISCIPLINAS OBRIGATÓDISCIPLINAS OBRIGATÓDISCIPLINAS OBRIGATÓDISCIPLINAS OBRIGATÓRIASRIASRIASRIAS    

    

Representação e Representação e Representação e Representação e Sociedade: Cinema e LiteraturaSociedade: Cinema e LiteraturaSociedade: Cinema e LiteraturaSociedade: Cinema e Literatura    

A disciplina divide-se em duas partes: cinema e literatura.  
 
A primeira discutirá a sociedade brasileira e a maneira como esta sociedade vem sendo 
retratada através do cinema, produzido ou não no Brasil. Para tanto, será oferecido 
inicialmente um quadro conceitual sobre interpretação, compreensão e representação; assim 
como ideologia, estereótipo, utopia, imaginário social e processos de institucionalização. 
Durante o curso, os alunos trabalharão com um conjunto de filmes e trechos de filmes pré-
selecionados, tendo em vista os seguintes temas: identidade nacional, representações sobre 
a política e a burocracia pública no Brasil e instituições / representações como carnaval, 
futebol, “jeitinho” e malandragem.  
 
A segunda parte tem por objetivo colocar os alunos em contato com características da 
sociedade contemporânea por meio de textos literários de diversos tipos: romances, contos, 
poesias, letras de música e histórias em quadrinhos. Serão analisados textos integrais e 
fragmentos de textos contemporâneos do Brasil e de outros países. Dentre os temas que se 
pretende abordar incluem-se: crise da racionalidade e da idéia de progresso; gênero, 
etnicidade e desigualdade; migração, diversidade cultural e discriminação; violência e 
espaço urbano, temporalidade, novas tecnologias e novas formas de sociabilidade.    
    
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
HOSSNE, Andrea Saad. Império da urbe, derrocada da polis. Rodapé: crítica de literatura 
brasileira contemporânea, São Paulo, p. 134-153, 01. Ago. 2002. 
 
NEVES, Alexandre Gomes. Do fragmento ao todo: sociedade e forma literária em Capão 
Pecado. Revista Crioula, nov. 2007, n.2. 
   
SUSSEKIND, Flora. “Desterritorialização e forma literária. Literatura brasileira 
contemporânea e experiência urbana”. Literatura e Sociedade,  n. 8, 2005. 
 
CARVALHO, José Murilo, O motivo endêmico no imaginário social brasileiro. In: 
PANDOLFI, D. C. (org.). Cidadania, justiça e violência. Rio de Janeiro : Fundação Getúlio 
Vargas, 1999.  
 
FREYRE, Gilberto. Casa-Grande & Senzala. Rio de Janeiro: Editora Record, 1998. 
DA MATTA, Roberto. Carnavais, Malandros e Heróis: para uma sociologia do dilema 
brasileiro. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 1979. 
 
DA MATTA, Roberto. O que faz do brasil, Brasil. Rio de Janeiro, Editora Rocco, 2000. 
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. Coleção Documentos Brasileiros. Prefácio 
de Antônio Cândido. Rio de Janeiro: José Olympio, 1987, 19ª edição. 
 
Sites: cinemateca.com.br e  CINEMA BRASIL - Instituto Cultural Cinema Brasil 
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Brasil: história recente e interpretaçõesBrasil: história recente e interpretaçõesBrasil: história recente e interpretaçõesBrasil: história recente e interpretações    
    
A disciplina retoma os principais traços da história política recente a partir dos desafios 
trazidos para a consolidação de nossas instituições democráticas. E procura relacioná-los aos 
legados de nossa formação histórica discutidos pelas interpretações dos autores clássicos do 
pensamento político e social brasileiro. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
MELO, C. R. e SAÉZ, M. A.(orgs.)    A Democracia Brasileira. Balanço e Perspectivas para o 
século 21.    Ed.Humanitas, Belo Horizonte, 2009. 
 
LOUREIRO, M. R.; ABRUCIO, F.L. & PACHECO, R.S. (orgs.). Burocracia e Política no 
Brasil: Desafios para a ordem democrática no século 21. Editora FGV, Rio, 2009. 
 
MOTA, Lourenço Dantas. Introdução ao Brasil: um banquete no trópico. 2 volumes. São 
Paulo: Editora SENAC, 1999-2000. 
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Fundamentos Filosóficos da gestão e das políticas públicas Fundamentos Filosóficos da gestão e das políticas públicas Fundamentos Filosóficos da gestão e das políticas públicas Fundamentos Filosóficos da gestão e das políticas públicas     
   
O curso visa introduzir os alunos nas discussões contemporâneas sobre a fundamentação 
moral da ação humana, tendo como referência os utilitaristas como Peter Singer e seus 
principais críticos, Ronald Dworkin, John Rawls e Charles Taylor. Ênfase especial será 
atribuída aos temas e problemas que possam subsidiar a reflexão posterior sobre as políticas 
públicas no Brasil. 
  
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia  
AUSTIN, John Langshaw. Quando dizer é fazer   Porto Alegre : Artes Medicas, 1990 
   
BAUMAN, Zygmunt. Ética pós-moderna. São Paulo: Paulus Editora, 1997.  
 
CANTO-SPERBER, Monique (Org). Dicionário de Ética e Filosofia Moral. São Leopoldo: 
Editora Unisinos, 2003. 2 vols.  
 
CARVALHO, Maria Cecília Maringoni de (Org). O utilitarismo em foco. Um encontro com 
seus proponentes e críticos. São Carlos: Editora da UFSC, 2007.  
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Gestão Pública nGestão Pública nGestão Pública nGestão Pública no Brasil: Desafios Contemporâneos o Brasil: Desafios Contemporâneos o Brasil: Desafios Contemporâneos o Brasil: Desafios Contemporâneos     
 
A disciplina analisa os problemas da gestão pública no Brasil e as propostas de melhoria 
introduzidas a partir da Reforma Gerencial de 1995. São identificados os fóruns, atores e 
debates em torno das propostas, além de traçar um balanço dos avanços e principais 
desafios à sua implementação. Será dada ênfase às ações direcionadas à macro-estrutura, 
gestão da força de trabalho, orçamento, novos formatos organizacionais e contratualização 
de resultados.  
 
Bibliografia:Bibliografia:Bibliografia:Bibliografia:    
BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do Estado para a Cidadania - a reforma gerencial 
brasileira na perspectiva internacional. São Paulo: Editora 34, Brasília: ENAP, 1998.  
 
VIGNOLI, Francisco. “Legislação e execução orçamentária”. In Arvate e Biderman, Economia do 
Setor Público no Brasil. Rio de Janeiro, Campus e FGV; PP.365-80, 2005. 
 
ABRUCIO, Fernando; LOUREIRO, Maria Rita; PACHECO, Regina S. (orgs.). Burocracia e Política 
no Brasil: Desafio para a Ordem Democrática no Século XXI. Rio de Janeiro: Editora da 
Fundação Getulio Vargas, 2009. 
 
CONSAD e FUNDAP. Avanços e perspectivas da gestão pública nos estados. São Paulo: 
FUNDAP, 2006. 
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Brasil em Números Brasil em Números Brasil em Números Brasil em Números     
    
O objetivo desta disciplina é apresentar um panorama geral dos principais indicadores 
sócio-econômicos do país dando, de forma introdutória, alguns conceitos sobre sociedade, 
economia e políticas sociais, que estão por trás desses dados, explicando como são 
calculados, seus principais problemas e como analisá-los de forma crítica e coerente, 
permitindo traçar um panorama da realidade brasileira e compreender sua evolução 
histórica recente, tanto em nível federal como regional.  
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
IBGE. Finanças Públicas no Brasil: 2002-2003. Rio de Janeiro: IBGE, Junho 2006. 
 
IPEA. Brasil em Desenvolvimento: Estado, Planejamento e Políticas Públicas. Rio de Janeiro: 
IPEA, Setembro 2009. 
 
JANNUZZI, Paulo de M. Indicadores Sociais no Brasil: Conceitos, Fontes de Dados e 
Aplicações. Campinas: Editora Alínea, 2001. 
 
LAVINAS, Lena. “Gasto Social no Brasil: programas de transferência de renda versus 
investimento social”. Ciência & Saúde Coletiva, vol. 12, no. 6. Rio de Janeiro: Nov/Dez 
2007.  
 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. Comparação Internacional de Gastos Governamentais 
em Saúde, Educação e Previdência. Brasília: Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, Dezembro 2005. 
 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO/IBGE.  Estatísticas populacionais, sociais, políticas e 

culturais. Banco de dados. Disponível em 
http:/http:/http:/http://www.ibge.gov.br/seculoxx/arquivos_pdf/temas.shtm#/www.ibge.gov.br/seculoxx/arquivos_pdf/temas.shtm#/www.ibge.gov.br/seculoxx/arquivos_pdf/temas.shtm#/www.ibge.gov.br/seculoxx/arquivos_pdf/temas.shtm#  

PNAD 2008 – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios.  Síntese de indicadores sociais. 
Disponível em 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/si
nteseindicsociais2006/default.shtm 
 
SICSÚ, João. “Planejamento Estratégico do Desenvolvimento e as Políticas 
Macroeconômicas” Texto para Discussão do IPEA, no. 1346, 2008. 
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Sociedade Brasileira em Transformação Sociedade Brasileira em Transformação Sociedade Brasileira em Transformação Sociedade Brasileira em Transformação     
 
O objetivo desta disciplina é analisar a sociedade brasileira contemporânea, considerando 
aspectos como: transformações no mundo do trabalho e nas formas de sociabilidade, 
impacto de novas tecnologias sobre a vida social, inserção internacional, diversidade, 
pobreza e desigualdade.  Pretende-se propiciar ao aluno uma reflexão crítica sobre as 
transformações em curso na sociedade brasileira, mobilizando elementos de sua própria 
experiência e buscando, na literatura sobre o tema e na observação da realidade, contato 
com “outros olhares e perspectivas”. A disciplina buscará também destacar desafios para a 
ação do Estado derivados da complexidade desta sociedade em transformação. 
    
BBBBibliografiaibliografiaibliografiaibliografia    
    
ABRAMO, Helena Wendel e BRANCO, Pedro Paulo Martoni (orgs.). Retratos da juventude 
brasileira: análises de uma pesquisa nacional. São Paulo, Fundação Perseu Abramo/Instituto 
Cidadania, 2005, 448 pp. 
 
TAVOLARO, Sergio B. F. Existe uma modernidade brasileira? Reflexões em torno de um 
dilema sociológico brasileiro. Revista Brasileira de Ciências Sociais – RBCS, vol. 20, n. 59, p. 
5-22, outubro 2005. 
 
SORJ, Bernardo. A nova sociedade brasileira. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006. 
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Economia BrasEconomia BrasEconomia BrasEconomia Brasileira: Principais Escolas e Pensadores ileira: Principais Escolas e Pensadores ileira: Principais Escolas e Pensadores ileira: Principais Escolas e Pensadores     
 
A partir de um breve panorama histórico das grandes transformações porque passou a 
economia brasileira, da colônia à industrialização e o tipo de inserção na economia 
internacional, a disciplina discute as principais escolas e pensadores (tais como Celso 
Furtado, Caio Prado Jr., Roberto Campos, Ignácio Rangel e outros) que analisaram os 
rumos do desenvolvimento do país a partir de meados do século passado. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia 
BAER, Werner. A Economia Brasileira. São Paulo: Editora Nobel, 3a. Edição, 2009. 
 
Bielschowsky, R. Pensamento Econômico Brasileiro: o ciclo ideológico do desenvolvimento.  
Editora Contraponto, 2000. 
 
BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Economia Brasileira: uma Introdução Crítica. São Paulo: 
Editora 34, 3ª. Edição, 1998. 
 
FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 
 
LOUREIRO, M. R. Cinqüenta Anos de Ciência Econômica no Brasil: Pensamento, 
Instituições e Depoimentos. Petrópolis: Editora Vozes, 1997. 
 
MANTEGA, Guido. A Economia Política Brasileira. Petrópolis: Editora Vozes, 5ª. Edição, 

1990. 
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Direito ConstitucionalDireito ConstitucionalDireito ConstitucionalDireito Constitucional    
 
O objetivo do curso é analisar os conceitos, as formas e as regras de organização do Estado 
constitucional brasileiro, utilizando como referência principal a Constituição Federal de 
1988. 
Serão estudados os principais pontos desta Constituição que tenham impacto na 
organização da administração pública brasileira, tanto no eixo dos Poderes – organização 
do Executivo, Legislativo e Judiciário e relação entre eles – como no eixo federativo. 
A última parte do Curso é dedicada aos mecanismos de controle de constitucionalidade de 
leis e outros atos normativos, refletindo sobre as formas de controle judicial de 
constitucionalidade e os problemas de legitimidade da justiça constitucional. 
 
Bibliografia 
ALEXANDRE, Larry (org.). Constitutionalism. Cambridge: Cambridge University Press, 
2001 
 
CHEMERINSKY, Erwin. Constitutional law.  New York: Aspen, 2006. 
DIMOULIS, Dimitri (coord.). Dicionário brasileiro de direito constitucional. São Paulo: 
Saraiva, 2007. 
 
KELSEN, Hans. Jurisdição constitucional. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
 
MENDES, Gilmar et. al. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009. 
 
SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2008. 
 
TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009. 
 
TRIBE, Laurence. American constitutional law. V. 1, New York: Foundation Press, 2000. 
 
VIEIRA, Oscar Vilhena. A Constituição e sua reserva de justiça. São Paulo: Malheiros, 
1999. 
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Representação e Sociedade: MídiasRepresentação e Sociedade: MídiasRepresentação e Sociedade: MídiasRepresentação e Sociedade: Mídias    
    
No campo das Ciências Humanas e Sociais pode-se afirmar que está diretamente atrelado  
ao de sociedade, remetendo ao universo simbólico através do qual uma certa sociedade 
constrói uma idéia de si mesma através de um  conjunto de imagens, palavras, signos, 
símbolos,  que regulam as relações entre os homens. A proposta deste curso é pensar como 
os diferentes tipos de mídia levam a diferentes representações do mundo. Ao final, o curso 
pretende questionar a própria idéia de representação na sociedade contemporânea que, 
permeada pelas novas tecnologias da informação, busca, mais que uma representação,  uma 
atualização do mundo a partir do virtual.  
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1985. 
 
DEBORD, Guy.  A sociedade do espetáculo. Petrópolis: Vozes, 1999. 
 
RIFKIN, Jeremy. A era do acesso. São Paulo: Makron Books, 2000. 
 
GORZ, André. O imaterial. São Paulo: Annablume, 2007. 
 
ZIZEK, Slavoj. A sociedade por vir. Lisboa: Relógio D’água Editores, 2004. 
 
SANTOS, Laymert . Politizar as novas tecnologias. São Paulo: editora 34, 2003. 
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Sociedade e Cultura no Mundo ContemporâneoSociedade e Cultura no Mundo ContemporâneoSociedade e Cultura no Mundo ContemporâneoSociedade e Cultura no Mundo Contemporâneo    
    
A proposta deste curso é entender as relações entre sociedade e cultura no mundo 
contemporâneo. Nesse sentido, dois termos serão centrais nessa articulação: pós-
modernidade e globalização. Pensada como fenômeno histórico, a pós-modernidade marca 
uma concepção estetizada de sociedade, tomando “cultura” como “modo de vida”. Por 
outro lado, os paradigmas da globalização colocam as dimensões culturais no centro das 
disputas sociais, reconfigurando as relações entre o global e o local.   
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
EAGLETON, Terry. A idéia de cultura. São Paulo: UNESP, 2005. 
 
EAGLETON, Terry. Depois da teoria: um olhar sobre os estudos culturais e o pós-
modernismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. 
 
FEATHERSTONE, Mike. Cultura Global: nacionalismo, globalização e modernidade. 
Petrópolis: Vozes, 1990. 
 
JAMESON, Fredric. Pós-Modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio. São Paulo: 
Ática, 1996. 
 
WILLIAMS, Raymond. Palavras-chave: um vocabulário de cultura e sociedade. São Paulo: 
Boitempo, 2007. 
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Estado, Nação e Sociedade CivilEstado, Nação e Sociedade CivilEstado, Nação e Sociedade CivilEstado, Nação e Sociedade Civil    
    
O principal objetivo do curso é discutir as relações entre Estado e Sociedade Civil, 
recorrendo-se tanto às abordagens históricas quanto teóricas. Os principais tópicos a serem 
discutidos são: a formação dos Estados e os processos de construção das nações e 
identidades nacionais; a revolução capitalista e a emergência da sociedade civil; a ação do 
estado na sociedade de mercado; relações estado - sociedade no estado de bem estar social; 
a crítica neo-liberal ao nacionalismo e a retomada do debate da perspectiva 
desenvolvimentista e nacional no século XXI. 
 
    
Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia  
BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. “Nação, sociedade civil, Estado e estado-nação: uma 
perspectiva histórica”, Março 2009. Disponível em www.bresserpereira.org.br. 
 
MANN, Michael. “The autonomous power of the state: its mechanisms, origins, and 
results”, in John A. Hall, org. States in History, Cambridge: Basil Blackwell, 1986. 
 
BOBBIO, Norberto. O Conceito de Sociedade Civil, Rio de Janeiro: Edições Graal, 1982.  
    
POLANYI, Karl. The Great Transformation. Cap.14 “Market and the Man” e Cap.21 
“Freedom in a complex society”: 163-177 e 249-258. Boston: Beacon Press, 1957. 
 
RUESCHEMEYER, Dietrich e EVENS, Peter. "The state and economic transformation: 
towards an analysis of the conditions underlying effective intervention". In Evans, 
Rueschemeyer and Skocpol (1985) Bringing the State Back In. Cambridge: Cambridge 
University Press: 44-77, 1985. 
 
TILLY, Charles. “Western state-making and theories of political transformation”, in Charles 
Tilly, ed. (1975) The Formation of National States in Western Europe. Princeton: Princeton 
University Press: 601-638, 1975. 
 
WEBER, Max.  “A política como vocação”, in H. H. Gerth e C. Wright Mills, orgs. (1967) 
Max Weber - Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos: 55-89, 
1967. 
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MatemáticaMatemáticaMatemáticaMatemática    
    
A disciplina objetiva ensinar a tratar matematicamente algumas das realidades e dos 
problemas ligados ao cotidiano da Administração Pública. Para tanto abordará o cálculo 
diferencial e integral de funções de uma única variável independente: Funções, 
Continuidade e Limite, Derivadas, Cálculo Diferencial e suas aplicações, Integral e Integral 
definida. Visa, ainda, ensinar a resolução de equações diferenciais e a trabalhar com funções 
de múltipla variáveis. 
 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia 
MORETTIN, Pedro A.; BUSSAB, W.O. e HAZZAN, S.: Cálculo – Funções de uma e várias 
variáveis. São Paulo: Editora Saraiva, 2003. 
 
HARSHBARGER, Ronald J.; REYNOLDS, James J.: Matemática aplicada. 7ª edição. São 
Paulo: Mc Graw Hill Editora, 2006. 
 
HOFFMANN, Laurence D.; BRADLEY, Gerald l.: – Cálculo - um curso moderno e suas 
aplicações. 7ª Ed. LTC Editora, Rio de Janeiro, 2002. 
 
WEBER, Jean E. Matemática para Economia e Administração. São Paulo: 2ª edição, Editora 
Harbra, 1986. 
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PsicolPsicolPsicolPsicologia Socialogia Socialogia Socialogia Social    
 
A disciplina se desdobrará em duas partes: na primeira parte analisará questões da relação 
do sujeito psíquico em seu contexto social, abrangendo temas como espaço urbano, 
globalização e desigualdade; as relações entre individuo e coletividades; e ainda as questões 
da juventude na sociedade brasileira. Na segunda parte, procura compreender os aspectos 
psíquicos ligados à organização do trabalho na área pública, tais como: mecanismos de 
cooperação, reconhecimento, sofrimento, desejo e estratégias defensivas.  A disciplina 
indica que o trabalho é o elemento central na construção da saúde da identidade pessoal e 
profissional dos indivíduos. 
    
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
BIRMAN, J.  Insuficientes, Um Esforço A Mais Para Sermos Irmãos!  In: COLTAI, K.  Função 
Fraterna.  Rio De Janeiro: Relume Dumará, 2000. 
  
CALLIGARIS, C. Crônicas Do Individualismo Cotidiano.  São Paulo: Ática, 1996.  
DEJOURS, C. A Banalização Da Injustiça Social. Rio De Janeiro: Editora Fundação Getúlio 
Vargas, 2001. 
 
DEJOURS, C. Conferências Brasileiras: Identidade, Reconhecimento E Transgressão No 
Trabalho.  São Paulo: Fundap-EAESP/FGV, 1999. 
 
DEJOURS, C. Da Psicopatologia À Psicodinâmica Do Trabalho. 2ª Edição Revisada E 
Ampliada. Rio De Janeiro: Fiocruz; Brasília: Paralelo 15, 2008. 
 
HELOANI, J.R. Gestão e Organização Do Capitalismo Globalizado: História Da 
Manipulação Psicológica No Mundo do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2006.  
 
HERRMANN, F.  O Que É Psicanálise – Para Iniciantes Ou Não...  São Paulo: Psique, 1999. 
MATHEUS, T. C____. Adolescência: Idealização E Marginalidade.  Pulsional Revista De 
Psicanálise, São Paulo, Ano XIII, N.139, P. 69-75, Novembro De 2000.  
 
NAFFAH NETO, A. Violência E Ressentimento: Psicanálise Diante Do Niilismo 
Contemporâneo.  In: CARDOSO, I.; SILVEIRA, P.  Utopia E Mal-Estar Na Cultura: 
Perspectivas Psicanalíticas.  São Paulo: Hucitec, 1997.  
 
ENRIQUEZ E.  Da Horda Ao Estado. Rio De Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999 
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Direito Público InternacionalDireito Público InternacionalDireito Público InternacionalDireito Público Internacional    
    
A disciplina tem por objetivo apresentar as noções básicas a respeito do Direito 
Internacional, público e privado, por meio do estudo de casos. 
 
O Curso se divide em três partes: 
 
1- O conceito e a razão do Direito Internacional 
A não circunscrição das relações sociais às sociedades nacionais, seja entre sujeitos privados, 
seja entre sujeitos públicos internos, seja entre sujeitos privados e seu próprio Estado; 
conseqüentemente, a não restrição da regulação das relações sociais – especialmente a 
regulação jurídica – ao Direito Estatal Interno; o Direito como um fenômeno que não se 
limita ao conjunto de normas produzidas pelo Estado para operar em seu próprio território 
 
2- Casos de Direito Privado 
 
3- Casos de Direito Público 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
    
ACCIOLY, Hildebrando & NASCIMENTO E SILVA, G. E. Do.  Manual de Direito 
Internacional Público. São Paulo: Saraiva, 2002. 
 
DOLINGER, JACOB, Direito Internacional Privado Parte Geral, Renovar, 2003.   
 
HUSEK, Carlos Roberto. Curso de Direito Internacional Público. Editora LTr, 2003. 
 
MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. Renovar, ( 2 
volumes ), 2002.  
 
REZENDE MARTINS, E. C..  Relações Internacionais: visões do Brasil e da América Latina. 
Brasília: Instituto Rio Branco - Fundação Alexandre Gusmão, 2002. 
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Globalização: Estado, Instituições Internacionais e EmpresasGlobalização: Estado, Instituições Internacionais e EmpresasGlobalização: Estado, Instituições Internacionais e EmpresasGlobalização: Estado, Instituições Internacionais e Empresas    
 
O objetivo deste curso é apresentar os conceitos básicos atinentes à relação entre Estados e 
empresas em um contexto internacional de globalização. Primeiramente são apresentados 
os conceitos básicos de teoria de Relações Internacionais incluindo Estado, soberania, 
território e atores políticos internacionais. Em seguida, serão apresentadas as teorias de 
internacionalização das empresas e o papel das empresas multinacionais nas relações 
econômicas internacionais. Em seguida serão analisadas as relações entre empresas, Estado e 
sociedade civil. Finalmente discute-se o papel do profissional corporativo capaz de 
gerenciar os interesses da empresa em relação aos Estados e à sociedade civil. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
DUPAS, G., Atores e Poderes na Nova Ordem Global. Editora Unesp. São Paulo. 2005. 
 
KORTEN, D.C., When Corporations Rule the World. Kumarian Press and Berret-Koehler 
Publishers. San Francisco. CA. 2001. 
 
PORTER, M., e KRAMER, M.,”Estratégia e Sociedade: O Elo entre a Vantagem Competitiva 
e Responsabilidade Social Empresarial”. Harvard Business Review. Dezembro 2006. 
 
ROSECRANCE, R., The Rise of the Virtual State: Wealth and Power in the Coming Century. 
Basic Books.  Nova York, NY 1999. 
 
ROSENAU, J.N., e CZEMPIEL, E.O., (Orgs), Governança Sem Governo: Ordem e 
transformação na Política Mundial, Editora Universidade de Brasília, Brasíla-DF. 2000. 
 
SARFATI, G. O Terceiro Xadrez: Como as Empresas Multinacionais Negociam nas Relações 
Econômicas Internacionais. Edusp. 2009. 
 
SARFATI, G. Manual de Diplomacia Corporativa: As Relações Internacionais da Empresa. 
Editora Atlas. 2007. 
 
STRANGE, S., The Retreat of the State: The Diffusion of Power in World Economy, 
Cambridge University Press, Cambridge.1996. 
 
WATKINS, M., EDWARDS, M., THARKARAR, U., Winning the Influence Game: What 
Every Business Leader Should Know About Government. John Wiley & Sons. New York, 
NY. 2001. 
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Teoria Política: ClássicosTeoria Política: ClássicosTeoria Política: ClássicosTeoria Política: Clássicos    
 
Este curso visa introduzir os alunos nos autores  clássicos do pensamento político moderno, 
como Maquiavel, os teóricos contratualistas da formação do Estado até os autores do 
século XIX como Stuart Mill, Tocqueville, e Marx.  
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
 
WEFFORT, Francisco C. Os Clássicos da Política. São Paulo: Atica, 2006 , 2  volumes (14ª 
edição)  
 
QUIRINO, Celia G.Q. (et al) orgs. Os Clássicos do Pensamento Político, Edusp, 1998 
 
QUIRINO, Celia G.Q. e SADEK, Maria T. (orgs). O Pensamento Político Clássico. São Paulo: 
Martins Fontes, 2003 (2ª edição) 
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Macroeconomia Macroeconomia Macroeconomia Macroeconomia     
 
O objetivo da disciplina é estudar, em um mundo econômico regulado pelo mercado e o 
Estado, as relações entre as principais variáveis que constituem a demanda agregada 
(investimento, consumo, despesas do governo e exportações menos importações), a renda 
agregada (salários, lucros, rendimentos) e a oferta agregada (a produção ou valor agregado 
das empresas), e possíveis estratégias que os gestores da política econômica possam adotar 
visando o crescimento com estabilidade e equidade, levando em consideração a reação dos 
agentes econômicos privados. 
Na segunda parte do curso, será dada ênfase ao caso brasileiro, estabelecendo as conexões 
da realidade atual com a teoria e os modelos macroeconômicos que possuem uma maior 
aderência com o cenário brasileiro, sempre considerando a influência do setor público na 
definição do cenário macroeconômico. 
 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
    
ABEL, Andrew B., BERNANKE, Bem S. e CROUSHORE, Dean. Macroeconomia, 6ª edição, 
Ed. Pearson, 2008. 
 
BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos (2010). Globalização e Competição, Editora Campus. 
GIAMBIAGI, F. & VILLELA, A., orgs. (2005) – Economia Brasileira Contemporânea (1945-
2004), Editora Campus 
 
KEYNES, John Maynard (1936). A Teoria geral do emprego, do juro e da moeda. Edição 
em português de 1982, Editora Atlas. 
 
AGENOR, Pierre-Richard. The economics of adjustment and growth, 2ª Ed., Harvard 
University Press, 2004. 
 
BERNANKE, Ben S., LAUBACH T. e MISHKIN, T. Inflation Targeting – Lessons from the 
International Experience, Princeton University Press, 1999. 
 
CARLIN, Wendy e SOSKICE, David (2006). Macroeconomics – Imperfections, Institutions 
and Policies. Oxford University Press. 
 
MONTIEL, Peter J. Macroeconomics in Emerging Markets, Cambridge University Press, 
2003. 
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Sociologia das OrganizaçõesSociologia das OrganizaçõesSociologia das OrganizaçõesSociologia das Organizações    
 
O objetivo da disciplina é discutir as principais abordagens sobre as organizações 
contemporâneas, com foco nos seguintes temas: poder / autoridade / controle, cultura, 
tomada de decisão, negociação/ cooperação / resistência. As análises de Max Weber e de 
outros autores clássicos serão contempladas, assim como autores recentes que discutem 
contingência, dependência de recursos e complexidade. Também serão abordadas as 
Teorias Econômicas das Organizações: problema agente-principal e custos de transação, 
assim como a Teoria Institucional: cooptação, isomorfismo e redes organizacionais.      
    
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
 
BRESSER-PEREIRA, L.C. & PRESTES MOTTA, F. C. Introdução à Administração Burocrática. 
2a Ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. 
 
JAFFEE, David. Organization Theory: tension and change. Boston : McGraw-Hill, 2001. 
 
SELZNICK, P. TVA and the Grass Roots. Berkeley, Ca: University Cal. Press, 1949. 
WEBER, Max, Economia e Sociedade, Brasília: UNB, 1990. 
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Estatística Estatística Estatística Estatística     
  
Preparar o estudante para o uso da metodologia quantitativa na área de Administração 
Pública preparando-o para a construção e uso desta ferramenta como uma das maneiras de 
análise de políticas públicas e auxílio na tomada de decisões. Pretende-se alcançar estes 
objetivos pela apropriação e desenvolvimento de indicadores pertinentes e representativos 
dos diversos setores da administração pública, combinados com a exploração intensiva de 
bancos de dados disponíveis em órgãos governamentais e institutos de pesquisa. Será 
enfatizado o uso e interpretação analítica das técnicas conhecidas como Análise Exploratória 
de Dados (AED). 
Além disso, pretende-se desenvolver o espírito crítico do aluno na avaliação da qualidade 
dos dados e dos construtos derivados dos mesmos. Serão enfatizados os processos de 
mensuração, planejamento, coleta e análise dos dados. Também serão discutidos os 
cuidados e validade da extensão dos resultados de parte de um universo para o todo 
(amostragem).  
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
    
 BOLFARINE, H.; BUSSAB, W. Elementos de Amostragem. São Paulo: Edgard Blücher, 
2005. 
  
MEYER, J K, BRUDNEY J L and BOHTE J. Applied Statistics for Public Administration and 
Nonprofit Organizations. Belmont: Thompson, 2009. 
  
PEDHAZUR, Elazaar; SCHMELKIN, Liora P. Measurement, Design and Analysis: an 
integrated approach. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates Inc. Publishers, 1991. 
  
BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A.  Estatística Básica. São Paulo: Saraiva, 6ª Edição, 2009. 
  
WILD, Christopher J. e SEBER, George A. F. Encontros com o Acaso. Rio de Janeiro: Livros 
Técnicos e Científicos Editora S. A, 2004. 
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Debate sobre o Desenvolvimento no Brasil e na América LatinaDebate sobre o Desenvolvimento no Brasil e na América LatinaDebate sobre o Desenvolvimento no Brasil e na América LatinaDebate sobre o Desenvolvimento no Brasil e na América Latina    
 
Esta disciplina visa introduzir os alunos no debate sobre o desenvolvimento no Brasil e na 
América Latina. Levando em conta a noção de desenvolvimento para além do mero 
crescimento econômico, pretende-se discutir não só as diferentes concepções e modelos de 
desenvolvimento, mas também a perspectiva história deste tema na agenda pública dos 
anos 1950-1970 e no período atual, com o chamado “novo desenvolvimentismo”.  
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
FURTADO, C. Raízes do Subdesenvolvimento, Editora Civilização Brasileira, 2003. 
 
BIELSCHOWSKY, R. Pensamento Econômico Brasileiro: o ciclo ideológico do 
desenvolvimento, Editora Contraponto, 2000. 
 
BRESSER PEREIRA, L. C. A Macroeconomia da estagnação e novo desenvolvimentismo, 
Editora FGV, Rio, 2006. 
 
SEN, A. Desenvolvimento como liberdade.Companhia das Letras, São Paulo, 2000. 
 
FURTADO, Celso. Subdesenvolvimento e Estagnação na América Latina, Editora Civilização 
Brasileira, 1968. 
 
BRESSER PEREIRA, L. C. Desenvolvimento e crise no Brasil, Editora Brasiliense, São Paulo, 
1983. 
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Formação da AdminisFormação da AdminisFormação da AdminisFormação da Administração Pública Brasileiratração Pública Brasileiratração Pública Brasileiratração Pública Brasileira    
    
O curso percorre a história da Administração Pública Brasileira, desde o Império até os dias 
de hoje. Para tanto, analisa, primeiramente, as raízes da gestão pública no Brasil, de corte 
mais patrimonialista e centralizador. Depois, estuda a constituição das primeiras burocracias 
meritocráticas, cujo ponto fundamental é a reforma Dasp. A seguir, analisa como o legado 
varguista afetou a construção da burocracia do país ao longo do século XX, abordando 
também as práticas autoritárias, centralizadoras e insuladas do regime militar. A experiência 
contemporânea da administração pública brasileira é analisada a partir da 
redemocratização, com foco especial na Constituição de 1988 das medidas implementadas 
pela reforma Bresser. Ao final, discute-se os rumos da gestão pública atual, diagnosticando 
seus principais desafios. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
 
ABRUCIO, F. L. Trajetória recente da gestão pública brasileira: um balanço crítico e a 
renovação da agenda de reformas”, in: Revista de Administração Pública, Edição Especial  
40 anos, Fundação Getulio Vargas, RJ, 67-86. 1967-2007.  
 
LIMA Jr., Olavo Brasil. “As reformas administrativas no Brasil: modelos, sucessos e 
fracassos”, in: Revista do Serviço Público, 49(2), abril-junho 1998, 5-31 
 
BRESSER-PEREIRA, L. C. Reforma do Estado para a cidadania: a reforma gerencial brasileira 
na perspectiva internacional, Ed. 4, ENAP. 
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Desenvolvimento SustentávelDesenvolvimento SustentávelDesenvolvimento SustentávelDesenvolvimento Sustentável    
 
Esta disciplina visa introduzir aos alunos os conceitos básicos ligados à discussão da 
sustentabilidade e das questões ambientais. Os problemas contemporâneos  têm 
evidenciado a interdependência dos países, trazendo à tona discussões e novos desafios 
para a gestão pública, dentre eles: como continuar crescendo sem comprometer a vida no 
planeta? De que forma as inovações, tanto de modelos de gestão, como de processos e 
produtos podem contribuir para amenizar os problemas ambientais e como incentivá-las? O 
que significa um consumo consciente e socialmente justo? Como promover o 
desenvolvimento de economias locais? Quais são os meios que deve-se seguir para alcançar 
o desenvolvimento sustentável e como medi-lo?  
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia 
ELKINGTON, John & HARTIGAN, Pamela (2009) Empreendedores Sociais. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2009. 
 
MUELLER, Charles (2007) Os Economistas e as Relações entre o Sistema Econômico e o 
Meio Ambiente. Brasília: Editora UNB/FINATEC, 2007. 
 
VAN BELLEN, Hans Michael (2007) Indicadores de Sustentabilidade: uma análise 
comparativa. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2a. Edição, 2007. 
 
VEIGA, José Eli (2006) Desenvolvimento Sustentável: o desafio do século XXI. Rio de 
Janeiro: Editora Garamond, 2a. Edição, 2006. 
 
VIEIRA, Paulo Freire org. (2007) Ignacy Sachs Rumo à Ecossocioeconomia: teoria e prática 
do desenvolvimento. São Paulo: Editora Cortez, 2007. 
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ContabilidadeContabilidadeContabilidadeContabilidade    GeralGeralGeralGeral    
 
O curso discutirá os seguintes tópicos: elementos básicos do funcionamento do mecanismo 
contábil, fundamento teórico e utilização. A área contábil como um subsistema de 
informação da organização. O funcionamento do sistema contábil: lançamentos, plano de 
contas e documentação. As demonstrações contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstrativos 
do Resultado do Exercício, de Lucros Acumulados, de Fluxo de Caixa (Método Direto). 
Notas Explicativas das demonstrações 
Regimes de contabilização. Depreciação e avaliação de estoques 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
CONTABILIDADE INTRODUTÓRIA / Equipe de Professores da USPde Professores da USPde Professores da USPde Professores da USP / 10ª Edição / 2008 
 
CONTABILIDADE FINANCEIRA / Clyde P. Stickney &Stickney &Stickney &Stickney & Roman L. WeilWeilWeilWeil (tradução da 9ª 
edição do original em inglês) / 2008 
 
ANÁLISE FINANCEIRA DAS EMPRESAS / José PereiraPereiraPereiraPereira da Silva / 9ª Edição / 2009 
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Sistema Político BrasileiroSistema Político BrasileiroSistema Político BrasileiroSistema Político Brasileiro    
 
A disciplina visa analisar o funcionamento do sistema político brasileiro na atualidade, 
levando em consideração a estrutura institucional do Estado brasileiro e o jogo político 
efetivo. No que se refere ao primeiro ponto, analisar-se-ão o desenho das instituições, suas 
conseqüências para o processo político e as propostas de reformas; quanto ao segundo 
ponto, será analisada a competição política nos seus aspectos dinâmicos (eleições, 
negociações políticas, montagem de governos e seu funcionamento concreto). 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
AVELAR, Lúcia & CINTRA, Antônio Octávio (orgs.). Sistema político brasileiro: uma 
introdução. 2ª edição. Rio de Janeiro; São Paulo: Fundação Konrad-Adenauer; Editora da 
UNESP, 2007. 
 
AVRITZER, Leonardo & ANASTASIA, Fátima. (Orgs.). Reforma política no Brasil. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2006. 
 
CARVALHO, Maria Alice Rezende de; ARAUJO, Cicero Romão Resende de; SIMÕES, Júlio Assis. 
(Orgs.). A constituição de 1988: passado e futuro. São Paulo: Aderaldo & Rothschild 
(Hucitec), ANPOCS, 2009. 
 
MELO, Carlos Ranulfo & SÁEZ, Manuel Alcántara (orgs.). A democracia brasileira: balanço e 
perspectivas para o século 21. Belo Horizonte: UFMG, 2007. 
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Transformações da esfera púbTransformações da esfera púbTransformações da esfera púbTransformações da esfera pública, do Estado e da Administração Públicalica, do Estado e da Administração Públicalica, do Estado e da Administração Públicalica, do Estado e da Administração Pública    
    
A disciplina que tem por objetivo o debate recente sobre esfera pública e sociedade civil, no 
contexto de redefinição do papel do Estado, e ainda no caso brasileiro, a democratização. 
Discute-se a crise do Estado do Bem-Estar e do Estado Nacional-Desenvolvimentista e a 
presença crescente de atores não-estatais na constituição da agenda pública e nas construção 
das políticas públicas. Além disso, busca-se vincular o processo de transformação da esfera 
pública com os movimentos reformistas na administração pública pelo mundo, 
particularmente na chamada Nova Gestão Pública. O curso é finalizado mostrando como as 
novas formas de público têm afetado as reformas e iniciativas em gestão pública no Brasil, 
em termos de accountability, contratualização e parcerias com a sociedade civil. 
    
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia 
AVRITZER, Leonardo e COSTA, Sergio. Teoria Crítica, Democracia e Esfera Pública: 
Concepções e Usos na América Latina. DADOS – Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, 
Vol. 47, no 4, 2004, pp. 703 a 728. 
 
DAGNINO, Evelina. Sociedade civil e espaços públicos no Brasil (org.) São Paulo: Paz e 
Terra, 2002. 
 
FARAH, Marta Ferreira Santos. Parcerias, novos arranjos institucionais e políticas públicas 
no nível local de governo In: Políticas públicas: coletânea....1 ed.Brasília : ENAP, 2006, v.2, p. 
187-216. 
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Microeconomia do setor públicoMicroeconomia do setor públicoMicroeconomia do setor públicoMicroeconomia do setor público    
 
Este curso procura introduzir os conceitos microeconômicos fundamentais aplicados ao 
setor público. A primeira parte do curso introduz a teoria do consumidor  e suas aplicações 
para impostos sobre o consumo e subsídios ao consumo. Na segunda parte, introduz-se a 
teoria da firma e suas aplicações para a oferta de bens pelo setor público e subsídios à 
produção. A terceira parte trata de estruturas de mercado, discutindo o papel regulador  do 
estado em função da estrutura de mercado do setor e as conseqüências para o bem estar 
social (sob uma perspectiva de equilíbrio parcial) das diversas ações do Estado. Finalmente, 
discute-se o papel do Estado diante das externalidades positivas e negativas com implicações 
para o meio ambiente, além do problema do bem público. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia 
STIGLITZ, J.E. (2000) Economics of the Public Sector. Terceira edição, W.W. Norton. 
 
BIDERMAN, C. E Arvate, P. (2004) Economia do Setor Público no Brasil. Editora Campus. 
 
VARIAN, H. (2006) Microeconomia - Princípios Básicos. Editora Campus. 



 55

Políticas Públicas Políticas Públicas Políticas Públicas Políticas Públicas     
    
O curso objetiva dar um panorama geral das principais políticas públicas no Brasil atual, 
vistas à luz dos processos de democratização, de descentralização e de reforma do Estado. A 
partir da discussão dessas políticas, pretende-se analisar os problemas que envolvem a 
formulação, implementação e avaliação de políticas e programas. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
SARAVIA, Enrique e FERRAREZI, Elisabete (org.). Políticas públicas: coletânea. Brasília: 
ENAP, 2006. 
 
CANELA, Guilherme (org. ). Políticas sociais e os desafios para o jornalismo. São Paulo: 
Cortez Editora, 2008. 
 
SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, Porto Alegre, ano 
8, nº 16, jul/dez 2006, p. 20-45. 
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Instituições e teorias democráticas contemporâneasInstituições e teorias democráticas contemporâneasInstituições e teorias democráticas contemporâneasInstituições e teorias democráticas contemporâneas    
 
A disciplina visa introduzir os alunos na análise das instituições de democracia 
representativa, diferenciando governos presidencialistas e parlamentaristas, sistemas 
partidários e eleitorais. Ênfase especial será também atribuída ao debate das teorias  
democráticas contemporâneas, envolvendo temas como representação, participação e 
deliberação. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia 
LIJPHART, A. Modelos de democracia, Editora Record, São Paulo, 2005 
 
AVELAR, L. & CINTRA, Antônio Otávio, Sistema Político Brasileiro: Uma introdução, 
Konrad Adenauer e UNESP, 2008 
 
NICOLAU, J. Multipartidarismo e Democracia, Editora FGV, Rio, 1996 
 
NICOLAU, J. Sistemas Eleitorais, Editora FGv, Rio, 2006 
 
NOBRE, M. & COELHO, V. S. Participação e Representação, Editora 34, São Paulo, 2004 
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Municípios, Poder e Instituições LocaisMunicípios, Poder e Instituições LocaisMunicípios, Poder e Instituições LocaisMunicípios, Poder e Instituições Locais    
    
Essa disciplina visa analisar o município e o poder local no sistema político brasileiro em 
perspectiva histórica, desde o período colonial e o império até o momento atual em que foi 
elevado – pela Constituição de 1988 – à condição de ente da federação. 
Abordará, ainda, o confronto entre duas perspectivas. De um lado, a visão do poder local e 
dos municípios como instâncias onde predominam as elites , os poderes e os  interesses 
privados.  De outro lado, a visão de que constituem intrinsecamente potencialidades para o 
exercício da participação e da democracia. 
    
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Dowbor, Ladislau – O Que É Poder Local São Paulo: Brasiliense, 1994. 
Leal, Vitor Nunes – Coronelismo, Enxada e Voto: Nova Fronteira, 1997. 
Nunes, Edison – Poder Local, Descentralização e Democratização: um encontro difícil São 
Paulo em Perspectiva, São Paulo: SEADE, v. 10, n. 3, p. 32-39, 1996. 
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Direito e AdminDireito e AdminDireito e AdminDireito e Administração Pública: 4 créditos (dois bimestres)istração Pública: 4 créditos (dois bimestres)istração Pública: 4 créditos (dois bimestres)istração Pública: 4 créditos (dois bimestres)    
 
Essa disciplina cuida das fundamentais - e ao mesmo tempo complexas, posto que históricas 
- relações entre a Administracão Pública e o Direito, mais especificamente o Direito 
Administrativo. Tratará dos seguintes temas:    
1- o porquê do direito administrativo; o direito administrativo como balizador e 
fundamento da administracão pública;  
2- os princípios da administração pública: os princípios expressos na Constituição Federal 
(legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), na Constituição Estadual 
e na Lei Orgânica Municipal; e os princípios gerais do direito;   
3- a estrutura da Administracão Pública: administração direta (órgãos) e indireta (entidades: 
autarquias - inclusive agências reguladoras e executivas, fundações, empresas públicas e 
sociedades de economia mista); a personalidade juridica das entidades da administração 
indireta; 
4- os agentes públicos: os agentes políticos e os agentes administrativos/trabalhadores 
públicos (funcionários, servidores e empregados públicos); os regimes jurídicos dos 
trabalhadores públicos;  
5- contratos e licitações; terceirização, privatização e publicização; parcerias, PPP's – 
parcerias público privadas, contratos de gestão e termos de parceria;  
6- crise e renovação do direito administrativo: em que é preciso rever o direito 
administrativo (e a administração pública)?  
Bibliografia 
Aragão, Alexandre Santos de e Neto, Floriano de Azevedo Marques – Direito 
Administrativo e seus novos Paradigmas, São Paulo, Editora Forum, 2008. 
 
Bandeira de Mello, Celso Antonio, Curso de Direito Administrativo, São Paulo, Malheiros, 
2008. 
Bucci, Maria Paula Dallari  - Direito Administrativo e Políticas Públicas, São Paulo, Saraiva, 
2002. 
Di Pietro, Maria Sylvia, Parcerias na Administração Pública, São Paulo, Atlas, 2005. 
Justen Filho, Marçal – Curso de Direito Administrativo, São Paulo, Saraiva, 2009. 
Medauar, Odete – Direito Administrativo Moderno, São Paulo, Revista dos Tribunais, 
2009. 
Rigolin, Ivan Barbosa – Servidor Público nas Reformas Constitucionais, São Paulo, Editora 
Forum, 2006. 
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Contabilidade e Auditoria de ResultadosContabilidade e Auditoria de ResultadosContabilidade e Auditoria de ResultadosContabilidade e Auditoria de Resultados    
    
A disciplina visa retomar os princípios de contabilidade e auditoria pública dando por um 
lado um enfoque no sistema de contabilidade pública por meio da contabilidade gerencial 
no setor público (custos de medidas de desempenho). Por outro lado apresenta as formas 
de auditoria governamental (auditoria tradicional e auditoria de desempenho), discute a 
gestão pública por resultados e experiências nacionais e internacionais voltadas para o 
resultado. O enfoque nas formas de transparência será também enfatizado. 

    
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
    
ANGELICO, J. Contabilidade Pública. São Paulo: Atlas, 1995 
 
KOHAMA, H. Contabilidade Pública. São Paulo: Atlas, 1998 
 
TROSA, S. Gestão pública por resultados: quando e Estado se compromete. Rio de Janeiro: 
Revan; Brasília, DF: ENAP, 2001 
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Tecnologia de Informação e GovernoTecnologia de Informação e GovernoTecnologia de Informação e GovernoTecnologia de Informação e Governo    
 
A disciplina pretende apresentar o conceito de e-Gov, explorando suas origens, impactos e 
dimensões, particularmente no Brasil. Ilustrado com exemplos de casos brasileiros, o curso 
busca desenvolver também uma abrangente explicação sobre a consolidação de programas 
de e-Gov em outros países. Com foco no desenvolvimento econômico, social e político do 
Brasil, por meio do uso de tecnologias na administração pública, o curso pretende 
apresentar sugestões e aspectos que devem ser considerados na elaboração e análise de 
programas integrados de e-Gov. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
    
DINIZ, E. H.; BARBOSA, A. F.; JUNQUEIRA, A. R. B.; PRADO, O. O governo eletrônico 
no Brasil: perspectiva histórica a partir de um modelo estruturado de análise.... Revista de 
Administração Pública. v. 43 p. 23-47, 2009. 
 
DINIZ, V. A história do uso da tecnologia da informação na gestão pública brasileira através 
do CONIP – Congresso de Informática Pública. X Congreso Internacional del CLAD sobre la 
Reforma del Estado y de la Administración Pública. Santiago, Chile: 18 - 21 Oct. 2005. 
 
REINHARD, N.; DIAS, I. Categorization of eCategorization of eCategorization of eCategorization of e----Gov initiativesGov initiativesGov initiativesGov initiatives: a comparison of three 
perspectives. X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la 
Administración Pública. Santiago, Chile: 18 - 21 Oct. 2005. 
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Experiências Inovadoras nos Governos SubnacionaisExperiências Inovadoras nos Governos SubnacionaisExperiências Inovadoras nos Governos SubnacionaisExperiências Inovadoras nos Governos Subnacionais    
    
A disciplina tem por objetivo debater e analisar as inovações introduzidas nas políticas 
públicas brasileiras nos governos subnacionais como resposta as mudanças promovidas pela 
Constituição de 1988 que alteraram os papéis dos diferentes níveis de governo, sobretudo, 
no que se refere a questão social. Serão contempladas experiências que promovam debates 
acerca das articulações intra e intergovernamentais, e também sobre as parcerias entre 
estado e sociedade. Desse modo, busca-se combinar a análise do modelo institucional com 
estudos de caso que foram coletados em diferentes bancos de dados de organizações 
públicas e privadas que buscam compreender as recentes transformações na administração 
pública brasileira.  
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
 
FARAH, M. F. S. Parcerias, novos arranjos institucionais e políticas públicas locais.  Cadernos 
Gestão Pública e Cidadania, vol. 18, abr. São Paulo: Centro de Estudos em Administração 
Pública e Governo da EAESP-FGV, 2000.   
 
JACOBI, P.; PINHO, J. A. Inovação no campo da gestão pública local: novos desafios, 
novos patamares. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. 
 
SPINK, P. Inovação na perspectivas dos inovadores: a experiência do Programa Gestão 
Pública e Cidadania. Cadernos EBAPE.BR (FGV), v. 1, n. 2, p. 1-13, 2003. 
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Federalismo, Descentralização e Políticas PúblicasFederalismo, Descentralização e Políticas PúblicasFederalismo, Descentralização e Políticas PúblicasFederalismo, Descentralização e Políticas Públicas    
 
Nesta disciplina será apresentado o conceito de federalismo e, a partir dele, serão discutidas 
as principais instituições que caracterizam esse tipo de Estado, bem como o impacto destas 
na produção de políticas públicas.    Nesse sentido, serão abordados os conceitos de 
federalismo cooperativo e competitivo, relações intergovernamentais, descentralização e 
coordenação federativa, em perspectiva internacional comparada. O caso brasileiro será 
aprofundado a partir de um breve histórico dos movimentos de centralização e 
descentralização existentes em nossa federação, ressaltando, no período recente, os marcos 
da Constituição Federal de 1988 e as políticas nacionais de coordenação federativa 
implementadas a partir da segunda metade da década de 1990.  
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
 
ABRUCIO, F. L. A coordenação Federativa no Brasil: a experiência do período FHC e os 
desafios do governo Lula. In Revista de Sociologia e Política, Curitiba/PR, v. 24, p. 41-67, 
2005. 
 
ARRETCHE, M. Estado Federativo e Políticas Sociais: Determinantes da Descentralização. 1. 
ed. Rio de Janeiro: Revan, 2000. 
 
ELAZAR, D. J. Exploring Federalism.  University of Alabama Press, 1987 
 
SOUZA, C.  Federalismo, desenho constitucional e instituições federativas no Brasil pós-
1988. Rev. Sociol. Politica. Curitiba/PR, v. 24, p. 105-121, 2005. 
 
STEPAN, A. Para uma Nova Análise Comparativa do Federalismo e da Democracia: 
Federações que Restringem ou Ampliam o Poder do Demos. Dados, vol. 42, nº 2, pp. 197-
251, 1999. 



 63

Relações de Trabalho e Ocupação no Setor Público BrasileiroRelações de Trabalho e Ocupação no Setor Público BrasileiroRelações de Trabalho e Ocupação no Setor Público BrasileiroRelações de Trabalho e Ocupação no Setor Público Brasileiro    
    
Esta disciplina tem como propósito proceder a um mapeamento das relações de trabalho e, 
bem assim, da força de trabalho no Setor Público Brasileiro. 
 
Inicialmente serão aprofundados os conceitos fundamentais: as espécies de empregados no 
Brasil e, dentre eles, os trabalhadores públicos e suas categorias. Destes últimos, serão 
apreciados os conceitos básicos concernentes aos seus regimes jurídicos, tipos de cargos, 
empregos e funções, formas de ingresso e contratação, sistemas e mecanismos de 
remuneração, de carreira, avaliação, qualificação, desligamento e previdência. 
 
Em seguida proceder-se-á a uma radiografia da força de trabalho no Brasil, por meio de 
censos e relatórios produzidos pelos diversos níveis de governo: serão verificados e 
debatidos os números e indicadores relativos às suas quantidades, distribuição (por nível de 
governo, regimes jurídicos, categorias funcionais, áreas de trabalho, etc.), a evolução e 
tendências das despesas com pessoal – ativo e inativo, os níveis de remuneração, grau de 
escolaridade, tempo de trabalho etc. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia 
 
RIGOLIN, I. B. Servidor Público nas Reformas Constitucionais, São Paulo: Editora Forum, 
2006. 
 
MARCONI, N.  A Evolução do perfil da Força de Trabalho e das Remunerações nos Setores 
Público e Privado ao longo da Década de 1990. Revista do Serviço Público, ano 54 (1), p.7-
43, Janeiro-Março 2003. 
 
 MORICONI, G. M. Todos os servidores públicos são bem remunerados? Uma comparação 
entre as carreiras dos governos estaduais brasileiros, disponível em 
http://www.redefinanciamento.ufpr.br/pesquisas/remuneracaodeprofessores/textos/maroco
ni_servidores.pdf , acessado em 11/02/2010. 
 
PESSOA, E. Evolução do Emprego Público no Brasil na Década de 90 (mímeo: tese de 
doutorado) – Campinas – Instituto de Economia, Unicamp, 2001 
 
PESSOA, E.; Mattos; F. A. M.;  Britto, M. A.; Figueiredo, S. S. Emprego Público no Brasil: 
comparação internacional e evolução recente – Relatório do IPEA, número 19, 2009  
 
MORAES, M. E. V.; SILVA, T. F.; COSTA, P. V. O Mito do inchaço da força de trabalho do 
Executivo Federal, RESPVBLICA – Revista de Políticas Públicas e Gestão Governamental. 
Vol. 7, No. 2 - Jul/Dez 2008 
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Política fiscal: Dimensão TribPolítica fiscal: Dimensão TribPolítica fiscal: Dimensão TribPolítica fiscal: Dimensão Tributáriautáriautáriautária    
    
A disciplina discutirá os seguintes tópicos: atividade financeira do Estado. Princípios de 
Política Econômica e de Política Fiscal. O financiamento do Estado: as receitas públicas. 
Tributação. Dívida pública. Déficit público. Fiscalidade e extrafiscalidade: os efeitos da 
atuação do Estado na economia. Impactos fiscais das recentes transformações econômicas e 
sociais. 

    
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
    
GIAMBIAGI, F. e outra. Finanças Públicas – teoria e prática, Rio de Janeiro: Campus, 1999. 
 
MUSGRAVE, R. A. A Teoria das Finanças Públicas, São Paulo: Ed. Atlas, 1976. 
 
MUSGRAVE, R. A. e outra. Finanças Públicas: Teoria e Prática, Rio de Janeiro, Campus, São 
Paulo: Edusp, 1980. 
 
REZENDE DA SILVA, F. A. Finanças Pública. 2. ed., São Paulo: Ed. Atlas, 2001. 
 
ROSEN, H. S. Public Financ, Richard D. Irwin, Inc., 1995 

STIGLITZ, J. E. Economics of the Public Sector. Second Edition, Ed. W. W. Norton, 1988. 
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Terceiro Setor no Brasil e em perspectiva comparadaTerceiro Setor no Brasil e em perspectiva comparadaTerceiro Setor no Brasil e em perspectiva comparadaTerceiro Setor no Brasil e em perspectiva comparada    
    
A disciplina apresenta o Terceiro Setor, em perspectiva comparada, contrapondo países de 
democracia incipiente e países de democracia avançada, a partir de uma abordagem crítica. 
Analisa as origens do conceito, as diferentes terminologias, as entidades que compõem o 
Terceiro Setor, as diferenças dessas organizações em termos de objetivos e formas de 
atuação. Estuda o desenvolvimento do Terceiro Setor e seu relacionamento com os setores 
governamental e empresarial, discutindo os limites para um novo desenho das sociedades 
modernas. Por fim, detalha as singularidades do Terceiro Setor no Brasil, em especial as 
tendências para seus desenvolvimentos futuros.    
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia 
 
ALVES, M. A. Terceiro Setor: o dialogismo polêmico. Tese de Doutorado. São Paulo: 
EAESP/FGV, 350pp., 2002. 
 
DIMAGGIO, P.; Anheier, H. The Sociology of nonprofit organizations and sectors. Annual 
Review of Sociology. 16, PP 137-59, 1990. 
 
COELHO, S. C. T. Terceiro Setor: Um Estudo Comparado entre Brasil e Estados Unidos. São 
Paulo: Editora SENAC, São Paulo, 2000. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. As Fundações Privadas e 
as Associações sem fins lucrativos no Brasil .2.ed – Rio de Janeiro: 2004. 
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Políticas Sociais no Brasil em perspectiva comparadaPolíticas Sociais no Brasil em perspectiva comparadaPolíticas Sociais no Brasil em perspectiva comparadaPolíticas Sociais no Brasil em perspectiva comparada    
 
O objetivo dessa disciplina é oferecer um panorama das políticas sociais no Brasil, 
ressaltando características de conformação histórica e institucional, abrangência, 
coordenação federativa e principais resultados. Será atribuída ênfase à análise dos sistemas 
de proteção social em perspectiva comparada e das experiências de reforma na América 
Latina.  

 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
 
ALMEIDA, M.H.T.  Federalismo e políticas sociais. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 
v.28, n.10, p.88-108, 1995. 
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Janeiro: FGV, v. 1. 255 p., 2003. 
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Política Fiscal: Dimensão OrçamentáriaPolítica Fiscal: Dimensão OrçamentáriaPolítica Fiscal: Dimensão OrçamentáriaPolítica Fiscal: Dimensão Orçamentária    
    
A disciplina visa discutir os seguintes tópicos relativos à política fiscal na sua dimensão 
orçamentária: evolução conceitual do orçamento público. 
A dimensão política do orçamento: atores e formação da agenda 
A dimensão jurídica: Constituição federal, Lei 4320/64, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Lei de Responsabilidade Fiscal 
A dimensão técnica do orçamento. Ciclo e processo orçamentário 
A dimensão operacional: elaboração, discussão, aprovação, execução e controle. 
Articulação entre orçamento público, planejamento e gestão. Experiências internacionais em 
direção à transparência e governança: análise de casos. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
    
GIACOMONI, J. Orçamento Público, 14a ed. Ampliada, revista e atualizada, São Paulo: 
Atlas, 2009. 
 
PEREIRA, J. M. Finanças Públicas: a Política Orçamentária no Bras”, 4ª ed. Revista e 
atualizada, São Paulo: Atlas, 2009. 
 
CONTADOR, C. R. Projetos Sociais - Avaliação e Prática, 4ª Ed.  São Paulo: Atlas, 2000. 
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Panorama SócioPanorama SócioPanorama SócioPanorama Sócio----Econômico e Político dos Países do SulEconômico e Político dos Países do SulEconômico e Político dos Países do SulEconômico e Político dos Países do Sul    
    
A disciplina visa analisar o contexto sócio-econômico e político contemporâneo da América 
Latina, China e Índia e da África, considerando seu desenvolvimento histórico e a 
conjuntura atual. Dar-se-á especial atenção aos países em que os alunos farão programas de 
conexão sul-sul, buscando identificar o grau de consolidação de suas instituições políticas e 
econômicas e a situação social. Também serão analisadas as relações dos países analisados 
no contexto internacional e de seus eventuais blocos econômicos.  
    
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
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2005. 
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ESTRADA, J. L.; LEON, J. L.; BUZO, R.. China en El Siglo XXI; economia, política y 
sociedad de una potencia emergente. México: Universidad Autônoma Metropolitana, 
2006. 
 
SEN, A. The Argumentative Indian; writings on Indian culture, history and identity. London: 
Penguin Books, 2005. 
 
ABRAMOVICI, P. Activisme militaire de Washington en Afrique. Paris: Le Monde 
Diplomatique. Julliet, p. 14 –15. 2004.  
 
AFRICA’S INFRASTRUCTURE: A TIME FOR TRANSFORMATION. The World Bank, African 
Development Bank, and Development Bank of Southern Africa (DBSA), 2009. 
 
ANGUIANO, E. China Contemporánea: La construcción de un pais (desde 1949). México: 
El Colegio de México, 2001. 
 
ARRIGUI, G. The african crisis: World systemic and regional aspect. New Left Review, n. 15, 
maio/junho 2002, p. 05-36. 
 
BALANDIER, G. As dinâmicas sociais: sentido e poder. São Paulo: Difel, 1976.  
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BARRANZA, H. V. África: Crisis del poder político. Dictaduras y processos populares. 
México: Nova Imagem, 1981. 
 
BASTIDE, R. As Américas negras: as civilizações africanas no Novo Mundo. São Paulo: Difel; 
Edusp, 1974.  
 
CALVOCORESSI, P. História política del Mundo Contemporáneo. De 1945 a nuestros días. 
Madri: Ediciones Akal, 1987, pp. 407-557. 
 
CARRERAS, J. U. M. África subsaariana. 1885-1990 del colonialismo a la descolonizacion. 
Madrid: Sintesis, 1993.  
 
CORNEJO, R. China: radiografia de una potencia en ascenso. México: El Colegio de 
México, 2008. 
 
CHABAL, P. Twilight Zone: Sociedade Civil e Política em Angola In: VIDAL, Nuno; PINTO 
DE ANDRADE, J. Sociedade Civil e Política em Angola, Enquadramento Regional e 
Internacional. Lisboa e Luanda: Firmamento, 2008. 
 
CHAKRABARTY, B.; PANDEY, R. K. Indian Goverment and Politics. New Delhi: Sage 
Publications India, 2008. 
 
CHELLANEY, B. Asian Juggernaut: the rise of China, India and Japan. New Delhi: 
HarperCollins, 2006. 
 
JACKSON, R. H.. “Quasi-States, Dual Regimes, and Neoclassical Theory: International 
Jurisprudence and the Third World”. International OrganizationInternational OrganizationInternational OrganizationInternational Organization, Vol. 41, No. 4, pp. 519-
549, (Autumn, 1987). 
 
KI-ZERBO, J. (coord.). História Geral da África: I. São Paulo: Ática; Paris: Unesco, 1982.  
 
MASIERO, G. Negócios com Japão, Coréia do Sul e China: economia, gestão e relações 
com o Brasil. São Paulo: Saraiva, 2007. 
 
MILLER, J. C. Poder Político e Parentesco. Os antigos estados Mbundu em AngolaPoder Político e Parentesco. Os antigos estados Mbundu em AngolaPoder Político e Parentesco. Os antigos estados Mbundu em AngolaPoder Político e Parentesco. Os antigos estados Mbundu em Angola. Luanda: 
Arquivo Histórico Nacional de Angola. 1995 
 
CHERESKY, I. (Comp.). Elecciones presidenciales y giro político en América Latina. Buenos 
Aires: Manantial, 2007. 
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década perdida (1995-2005). América Latina Hoy, 46, pp. 173-199, 2007.  
 
LEVINE, D. H. y MOLINA, J. E. La calidad de la democracia en América Latina:una visión 
comparada. América Latina Hoy, 45, pp. 17-46, 2007. 
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Administração FinanceiraAdministração FinanceiraAdministração FinanceiraAdministração Financeira    
    
A disciplina visa abordar os seguintes tópicos: 
Objetivos estratégicos e funções de Finanças. Análise das demonstrações financeiras: análise 
horizontal e vertical. Índices econômico-financeiros. Serão discutidos também usos e 
limitações da análise, análise das relações custo-volume e lucro: alavancagem operacional e 
risco do negócio; alavancagem financeira e risco financeiro. Risco e retorno. 
Estrutura de capital. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    

 
MARION, J.C. - Contabilidade Empresarial. 6a ed. - Editora Atlas. 2003. 

 
PEREIRA da Silva, J.. Análise Financeira das Empresas. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
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Marketing do SMarketing do SMarketing do SMarketing do Setor Públicoetor Públicoetor Públicoetor Público    
    
O objetivo da disciplina é relacionar a melhoria de desempenho das agências públicas  com 
o aproveitamento de oportunidades para entender e atender as necessidades dos cidadãos.  
Apresentando conceitos e ferramentas de marketing para atingir esse objetivo, a disciplina 
discutirá os seguintes tópicos: 
1) Mentalidade de Marketing 
2) Marketing e setor público 
3) Desenvolvimento e aperfeiçoamento de serviços e programas populares 
4) Estabelecimento de preços motivadores, incentivos e desincentivos 
5) Otimização de canais de distribuição 
6) Comunicação com os públicos-chave 
    
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
 
KOTLER, P. & LEE, N. Marketing no Setor Público. (Wharton School Publishing)  Porto 
Alegre: Bookman, 2008. 
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Planejamento e Gestão em Organizações PúblicasPlanejamento e Gestão em Organizações PúblicasPlanejamento e Gestão em Organizações PúblicasPlanejamento e Gestão em Organizações Públicas    
    
A disciplina tem por objetivo apresentar os principais conceitos de planejamento em 
organizações públicas, contextualizando-os no histórico de planejamento governamental no 
Brasil. Discutir as principais ferramentas de planejamento estratégico que vêm sendo 
utilizadas na área pública (planejamento estratégico situacional quadro lógico, BSC 
(Balanced Score Scarp)  e ainda as experiências recentes de gestão para resultados.  
  
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
MATUS, C. O plano como aposta. In: GIACOMONI, J e Pagnussat, J.L. Planejamento e 
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Harvard Business Review, jul/2005. 
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para discussão, 37, ENAP, 2000. 
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PERDICARIS, P; DULTRA, G.; CASTRO, L.R.K.; CAMANHO, R. Ferramentas de análise 
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Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. In: : : : II Congresso Consad de Gestão Pública, 
Brasília: 2009.  
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Organismos Internacionais e DesenvolvimentoOrganismos Internacionais e DesenvolvimentoOrganismos Internacionais e DesenvolvimentoOrganismos Internacionais e Desenvolvimento    
 
A disciplina analisa a evolução das Organizações Internacionais à luz do debate teórico das 
Relações Internacionais do século XX. Procura mostrar o nascimento do paradigma da 
Nações Unidas e sua influência na visão westphaliana da ordem internacional. Discute ainda 
os fenômenos contemporâneos da regionalização e da governança global, mostrando o 
confronto e as complementaridades entre eles. Por fim, mostra o papel dos Organismos 
internacionais no processo de desenvolvimento, realçando os prós e contras desse 
movimento. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia 
 
HERZ, M. & HOFFMAN, A. Organizações Internacionais: Histórias e Práticas. Rio de 
Janeiro: Campus, 2004. 
  
KEOHANE, R.  Instituciones internacionales y poder estatal. Buenos Aires: Grupo Editos 
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negociações multilaterais. São Paulo: Aduaneiras, 2001.  
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Gestão de OperaçGestão de OperaçGestão de OperaçGestão de Operações e Processosões e Processosões e Processosões e Processos    
 
O objetivo desta disciplina é oferecer um panorama geral das cadeias produtivas no Brasil, 
analisando os seguintes tópicos:  
1) Logística e Supply Chain e sua importância estratégica para a área publica.  
2) Fontes de suprimento.  
3) Infraestrutura de Transportes.  
4) Transportes modais. 
5) Administração de suprimentos.  
6) Previsão da demanda e Gestão de estoques.  
7) Compras, licitações e contratos. 
8) Legislações pertinentes e as propostas em tramitação no Congresso Nacional.  
9) Experiências recentes em otimização de compras governamentais.  
10) Gestão de empreendimentos.  
11) Elaboração, avaliação e gestão de Projetos de Desenvolvimento. 
  
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
    
BOWERSOX, D. J.;  DAVID J. CLOSS, M;  BIXBY, C. Gestão Logística de Cadeias de 
suprimento. Porto Alegre: Bookman Editora, 2006. 
 
CHOPRA, S.; Meindl, P. Gerenciamento da cadeia de suprimentos – estratégia, 
planejamento e operação. São Paulo: Prentice Hall, 2003. 
 
PFEIFFER, P. Gerenciamento de Projetos de Desenvolvimento. Brasport, 2005. 
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DDDDiversidade e Políticas Públicasiversidade e Políticas Públicasiversidade e Políticas Públicasiversidade e Políticas Públicas    
 
A disciplina tem dois objetivos principais: preparar os alunos para a Conexão Sul-Sul e 
debater o significado da diversidade sociocultural na gestão pública assim como no desenho 
das políticas publicas. Nesse sentido serão debatidas três principais abordagens: 
multiculturalismo (e sua gênese na corrente pluralista); a abordagem sociológica francesa de 
reconhecimento do “outro” e a abordagem antropológica dos estudos inter-culturais. Além 
dos aspectos teóricos, serão utilizados casos historicamente relevantes, nos quais se poderá 
discutir o processo de configuração das três abordagens, especialmente o movimento dos 
direitos civis nos Estados Unidos, a experiência canadense de multiculturalismo e nas regiões 
que compõem a Conexão Sul-Sul, com destaque à América Latina e África. Quanto aos 
eixos temáticos destacam-se: raça, etnicidade, religião e gênero.  
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
    
APPADURAI, A. Apres le colonialisme: les consequences culturelles de la globalisation. Paris: 
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GEERTZ, C. A interpretação das Culturas. LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora S.A.: 
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Touraine, Alain. 1997. Igualdade e Diversidade, Florianópolis : Edusc  
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Gestão de Organizações do Terceiro SetorGestão de Organizações do Terceiro SetorGestão de Organizações do Terceiro SetorGestão de Organizações do Terceiro Setor    
    
Essa disciplina trata das especificidades e desafios para a gestão das organizações do Terceiro 
Setor no Brasil, tendo como tópicos: a diversidade jurídica e organizacional das entidades 
do terceiro setor (sociedades civis, associações e fundações); organizações não 
governamentais – ONG’s e movimentos sociais; cultura de contrato e relações intersetoriais; 
cooperação internacional; associativismo, militância e voluntariado; representação e 
responsabilização (accountability); estruturas e redes organizacionais; processos decisórios; 
dependência de recursos e sustentabilidade.  
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
 
BRESSER-PEREIRA, L. C.; GRAU, N. C. (orgs). O Público não-estatal na reforma do Estado. 
Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 1999 
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TENÓRIO, F. Gestão de ONG’s – principais funções gerenciais. 9ª Ed. Rio de Janeiro: Ed. 
Fundação Getulio Vargas, 2005 
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Comunicação no Setor PúblicoComunicação no Setor PúblicoComunicação no Setor PúblicoComunicação no Setor Público    
 
A disciplina objetiva analisar a comunicação no setor público a partir de duas perspectivas: 
uma conceitual / teórica, outra ferramental / técnica. Espera-se que o aluno entenda 
criticamente as diversas definições do conceito de comunicação pública, de que forma os 
conceitos estão relacionados à idéia da ampliação do diálogo entre Estado e sociedade e o 
papel da comunicação nos processos de elaboração, implantação e avaliação de  políticas 
públicas.  
Pretende-se que o aluno desenvolva a capacidade de planejar e aplicar estratégias e planos 
de comunicação nas organizações estatais, buscando aliar efetividade, transparência, 
accountability e promoção do interesse público. 
 
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia 
    
ARGENTI, P. A construção da Comunicação Organizacional: identidade, imagem e 
reputação. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2006.  
 
DUARTE, J. (org.). Comunicação Pública: Estado, Mercado, Sociedade e Interesse Público. 
São Paulo: Editora Atlas, 2007. 
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Qualidade e Produtividade nos Serviços PúblicosQualidade e Produtividade nos Serviços PúblicosQualidade e Produtividade nos Serviços PúblicosQualidade e Produtividade nos Serviços Públicos    
 
O objetivo da disciplina é oferecer um panorama geral dos sistemas produtivos e a sua 
relação com a criação de valor. Serão analisados os seguintes tópicos:  
1º) Projeto de criação de valor para os usuários dos serviços da organização. 
2º) Análise e redesenho de processos organizacionais. Análise de processos entre 
organizações (organizações em rede). 
3º) Gestão do fluxo de valor nas organizações de serviços públicos. 
4º) Ferramentas e métodos para a garantia da qualidade.  
5º) Sistemas de gestão da qualidade e produtividade.  
6º) Fundamentos das técnicas de aperfeiçoamento contínuo do esforço organizacional. 
7º) Qualidade e produtividade nas organizações e seu impacto na competitividade 
nacional. 
  
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
    
MOORE, M. H. Criando Valor Público. Rio de Janeiro: Editora Letras e Expressões, 2002. 
 
TROSA, S. Gestão Pública por Resultados: Quando o Estado se compromete. Rio de 
Janeiro: Revan; Brasília: ENAP, 2001. 
 
WERKEMA, C. Ferramentas Estatísticas Básicas para o Gerenciamento de Processos. Belo 
Horizonte: Werkema Editora, 2006. 
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