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Descrição do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas 

 

O Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas tem caráter 

multidisciplinar, integrando em suas disciplinas diversos campos do conhecimento, 

especialmente os das áreas de administração pública, economia, ciência política, 

sociologia e direito. A temática das políticas públicas é, por natureza, transversal e 

multifacetada, e por isso o Programa propõe o estudo das políticas públicas a partir da 

articulação de conhecimentos dessas áreas de forma interdisciplinar. 

O Programa pretende contribuir para a produção de conhecimento e para a 

formação de quadros profissionais de alta qualificação. O Programa tem caráter 

Acadêmico e não Profissional e, portanto, tem preferência por estudantes que se 

dediquem integralmente aos estudos e que tenham a perspectiva de produzir 

conhecimento e análises para além da atuação no dia-a-dia da gestão.  

Os egressos terão condições de atuar no setor público e em instituições 

acadêmicas, e também no setor público não estatal e em empresas privadas. Eles 

poderão atuar como pesquisadores e em atividades correlatas à produção de 

conhecimento em organizações públicas e privadas (nacionais e internacionais) e como 

docentes em instituições públicas e privadas. Este último campo de atuação é 

particularmente importante em função da recente criação de novos cursos de graduação 

e pós-graduação no Campo de Públicas no Brasil.  

Desse modo, o Programa contribui para a formação de quadros de alto nível para 

a burocracia pública em todas as esferas de poder, mas principalmente para a produção 

de conhecimento e de novas perspectivas de análise e compreensão da ação do Estado e 

da interface entre sociedade, organizações e Estado.  

O Programa está assim organizado: 

 

o Área de Concentração:  Análise de Políticas Públicas 

o Linhas de Pesquisa:  

 Sociedade, Instituições e Políticas Públicas 

 Estado, Administração Pública e Gestão Social 

 

A seguir apresentamos cada linha, seus respectivos projetos de pesquisa, e os 

docentes participantes de cada projeto.  
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A Linha Sociedade, Instituições e Políticas Públicas concentra estudos sobre a 

produção de políticas públicas e o desenvolvimento de teorias explicativas, bem como 

análise de casos empíricos teoricamente orientados, em perspectiva comparada ou não, 

sobre o desenvolvimento das políticas públicas. O foco é a interação, mediada por 

instituições, de atores públicos e sociais ao longo das diversas etapas desse processo de 

formulação e implementação das políticas. A partir dos problemas levantados pelas 

teorias e identificados pelos estudos empíricos, os trabalhos dessa linha podem 

apresentar propostas para o aprimoramento da gestão pública e da interação dos atores 

públicos e privados, como, por exemplo, o aperfeiçoamento de mecanismos de controle 

interno e externo; o avanço de experiências de democracia participativa e deliberativa; o 

aproveitamento de tecnologia de informação, entre outros. 

Nesta linha de pesquisa estão ativos dois projetos:  

 

Projeto de pesquisa “Transparência governamental, acesso à informação e 

monitoramento das políticas públicas” 

Pesquisadoras: Cecília Olivieri, Ana Carla Bliacheriene 

 

Descrição: Sendo um dos pressupostos da democracia o governo em público e para o 

público, este projeto tem o objetivo de analisar as recentes ações do governo federal 

brasileiro na promoção da transparência governamental, do acesso à informação e das 

formas de monitoramento e fiscalização dos gastos públicos. O projeto tem como 

objeto:  a política governamental de acesso à informação e de transparência, as 

atividades de controle realizadas pelas instituições de controle externo, interno e 

judiciais. A compreensão dos impactos das atividades de controle e fiscalização sobre a 

administração pública e sobre o orçamento é importante para ampliarmos a 

compreensão sobre aspectos fundamentais da implementação das políticas públicas e 

analisarmos o grau de efetividade da transparência e da responsabilização dos gestores 

públicos.  
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Projeto de pesquisa “Análise de políticas sociais em contexto federativo”  

Pesquisadoras: Cristiane Kerches da Silva Leite, Ursula Dias Peres, Renata Mirandola 

Bichir 

 

Descrição: O objetivo deste projeto é analisar a formulação e a implementação de 

políticas sociais no contexto político brasileiro, considerando a dimensão federativa em 

dois planos de análise: o das relações verticais entre os entes federados e o das relações 

horizontais (incluindo refletir sobre os diferentes graus de autonomia decisória para 

municípios nas várias áreas de política e os processos de governança que aí se 

estabelecem). Desta forma, este projeto busca avançar tanto a partir da recente literatura 

sobre sistemas nacionais de políticas, os constrangimentos colocados pelos normativos 

federais, e seus mecanismos de indução, quanto analisar as dinâmicas locais de 

implementação dessas políticas, tendo em vista que essa é uma fase repleta de decisões 

e transformações. Neste processo importa entender as dinâmicas de produção de 

políticas públicas nos distintos setores governamentais, os atores estatais e não estatais 

responsáveis por esses processos, os diferentes contextos, modelos de financiamentos e 

institucionalidades, subsistemas e comunidades de políticas, o que implica analisar a 

construção de padrões variados de governança local, inclusive considerando a gestão 

participativa e a coprodução em políticas públicas, nas últimas décadas no país. Além 

do neoinstitucionalismo histórico, o olhar teórico da sociologia política e da análise 

cognitiva de políticas públicas são privilegiados, na medida em que se considera a 

política pública como um fenômeno eivado de dimensões interpretativas e subjetivas, 

cujo contexto social e a dimensão das ideias e dos interesses explicam, em grande 

medida, as políticas públicas e os processos de tomada de decisão. 
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A Linha Estado, Administração Pública e Gestão Social concentra os estudos 

sobre análises dos aspectos normativos, organizacionais e institucionais nas relações 

entre Estado, administração pública e gestão social.  Inclui estudos sobre as relações 

Estado e sociedade, com atenção aos modelos inter setoriais e interorganizacionais 

implicados nas políticas públicas. Enfatizamos a análise da experiência brasileira 

isoladamente ou em uma perspectiva comparada a países cujas experiências sejam 

igualmente relevantes para aprendizado e produção de conhecimento. Interessa-nos 

questões fundamentais do planejamento, gestão, controle (accountability) e 

financiamento do Estado e das organizações da sociedade civil, inclusive o estudo do 

orçamento público nas três esferas da federação. Adicionalmente, são bem vindos 

estudos sobre a vida social organizada, em temas relativos a gestão de pessoas, 

comportamento organizacional e relações de trabalho no setor público, nas organizações 

sem fins lucrativos e paraestatais.  

Nesta linha de pesquisa estão ativos quatro projetos: 

 

Projeto de pesquisa “Gestão Pública no Brasil Contemporâneo” 

Pesquisadores: Fernando de Souza Coelho, Martin Jayo, José Carlos Vaz 

 

Descrição: O projeto tem como objetivo analisar o desenvolvimento de experiências de 

gestão pública, nos seus modelos, processos, tecnologia, logística, liderança, gestão de 

pessoas, controle e transparência, entre outros elementos, nos governos brasileiros, em 

diferentes níveis, nacionais e subnacionais. São destacadas as dimensões 

intraorganizacionais e o estudo sobre processo administrativo, áreas funcionais, funções 

gerenciais nas organizações públicas. Apesar de poucos estudos sobre esses temas em 

todos os níveis governamentais, a literatura é ainda mais escassa no estudo da gestão no 

nível local, tendo este projeto particular interesse por esse âmbito governamental.  

 

Projeto de pesquisa “Planejamento e Orçamento” 

Pesquisadores: Úrsula Dias Peres, Jaime Crozatti 

 

Descrição: Pesquisa sobre o planejamento estratégico de entes subnacionais, 

envolvendo a análise de planos (PPAs, Programa de Metas, Planos Setoriais e outros) e 
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Orçamentos Públicos no período recente e questões relacionadas à qualidade do gasto e 

gestão de custos e resultados. A metodologia de pesquisa leva em consideração como 

variáveis i) o grau de compliance dos Planos Plurianuais na estruturação dos 

orçamentos e execução orçamentárias; e ii) a qualidade dos elementos estratégicos no 

que se referem a objetivos, justificativas, metas físicas e financeiras, e indicadores de 

políticas públicas e de gestão; iii) grau de transparência  e possibilidade de controle 

social dos planos.  

 

Projeto de pesquisa “Governança e Gestão Social” 

Pesquisadora: Patricia Mendonça 

 

Descrição: Este projeto enfoca no estudo das relações entre Estado/Sociedade e modelos 

de governança a partir da análise de relações inter -setoriais e inter -organizacionais 

implicadas nas políticas públicas. Na formulação, se concentra na análise de espaços de 

participação institucionalizados- conselhos, conferências, comissões, orçamento 

participativo, entre outros- e não institucionalizados- movimentos sociais e outras 

formas de pressão e advocacy. Na implementação, enfoca modelos e arranjos 

institucionais e organizacionais presentes nas parcerias, alianças ou outras formas de 

colaboração (como por exemplo OS, OSCIPS, CEBAS e ouras modalidades de apoio 

direto ou indireto) para execução de políticas sociais e a produção de bens e serviços 

públicos. 

 

Projeto de pesquisa “Pessoas, Organizações e Sociedade” 

Pesquisadora: Andrea Leite Rodrigues 

 

Descrição: Este projeto tem por objetivo gerar conhecimento sobre a vida humana nas 

organizações do Estado e da sociedade civil. Envolve temas do comportamento 

organizacional – liderança, motivação, cultura organizacional, comprometimento, 

sentidos do trabalho – e da gestão de pessoas – práticas de seleção, desenvolvimento, 

treinamento, remuneração e avaliação de recursos humanos nas organizações públicas, 

paraestatais e sem fins lucrativos. Envolve metodologia quantitativa e qualitativa, uma 

vez que pretende uma abordagem multiparadigmática, que considere as pessoas para 

além das questões normativas legais que regem a gestão nas organizações. 


