
Linhas de pesquisa do Programa 

A Área de Concentração do Programa é a Análise de Políticas Públicas. O campo da 
análise de políticas públicas, na sua concepção clássica, tem como objetos de pesquisa 
os ciclos que vão desde a formação de agenda, a formulação de programas, abrangendo 
a implementação de políticas até a avaliação de ações. Abordagens teóricas mais 
recentes, entretanto, procuram ir além do “Estado em ação”, incorporando a miríade de 
atores estatais e não estatais que interagem em ambientes formais e informais nos 
processos de produção de políticas públicas. Discussões teóricas e modelos analíticos 
mais contemporâneos têm avançado de modo a considerar problemas públicos como 
objetos complexos e multi-escalares. Isso implica, tanto do ponto de vista analítico 
como nas práticas do setor público, considerar arranjos e dinâmicas organizacionais que 
se entrecruzam, envolvendo interações entre atores estatais e não estatais para analisar 
os problemas públicos. 

As Linhas de Pesquisa que estruturam o PMGPP desde a sua origem são: 

● Estado, Administração Pública e Gestão Social 
● Sociedade, Instituições e Políticas Públicas  

A linha de pesquisa Estado, Administração Pública e Gestão Social contempla estudos 
fundados nos referenciais teóricos das ciências sociais aplicadas (Administração Pública, 
Economia, Direito, Ciências Contábeis, Psicologia). A linha Sociedade, Instituições e 
Políticas Públicas trabalha com os referenciais teóricos das ciências sociais e humanas 
(Relações Internacionais, Ciência Política, Sociologia).  

Ambas as linhas se dedicam ao estudo da gestão e à análise das políticas públicas e 
buscam contemplar o estado da arte do debate, considerando as especificidades do 
contexto brasileiro, bem como suas possibilidades de interação. A formação combinada 
nessas duas linhas é um dos diferenciais da formação desenvolvida no Programa, 
conforme destacado nos relatos de egressos 

A linha de pesquisa Estado, Administração Pública e Gestão Social concentra os estudos 
sobre aspectos normativos, organizacionais e institucionais das relações entre Estado, 
administração pública e gestão social. Inclui análises sobre as relações Estado e 
sociedade, com atenção aos modelos intersetoriais e interorganizacionais implicados nas 
políticas públicas. Enfatiza a análise da experiência brasileira e a perspectiva comparada 
de países cujas experiências sejam igualmente relevantes para aprendizado e produção de 
conhecimento, focando em 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. Inclui, ainda, 
estudos sobre a vida social organizada, em temas relativos à gestão de pessoas, 
comportamento organizacional e relações de trabalho no setor público, nas organizações 
sem fins lucrativos e paraestatais. 

Docentes que atuam na linha Estado, Administração Pública e Gestão Social: 

André C. B. Aquino 
André F. Kohler 



André Gal Moutian 
Andrea Leite Rodrigues 
Andrea Lucchesi 
Fernando Souza Coelho 
Jaime Crozatti 
José Carlos Vaz 
Patrícia M. E. Mendonça 
Ursula D. Peres 

 

A linha de pesquisa Sociedade, Instituições e Políticas Públicas concentra estudos sobre 
os modos de produção de políticas públicas, com ênfase no desenvolvimento de modelos 
explicativos, bem como na análise de casos empíricos teoricamente orientados. Os 
projetos pretendem compreender a interação, mediada por instituições e pautada em 
diferentes interesses e valores, entre atores públicos e sociais ao longo das diversas etapas 
da produção das políticas, tanto com foco em políticas públicas brasileiras como em 
perspectiva comparada. A partir dos problemas levantados pelas teorias e identificados 
nos estudos empíricos, os trabalhos desta linha apresentam propostas para o 
aprimoramento da gestão pública e da interação dos atores públicos e privados, como, por 
exemplo, o aperfeiçoamento de mecanismos de controle (accountability) interno e 
externo; desenvolvimento da regulação estatal sobre a provisão indireta de serviços e 
políticas; o avanço de experiências de democracia participativa e deliberativa; o 
aproveitamento de tecnologia de informação; aprimoramento de estratégias de 
coordenação federativa e de mecanismos indutores da implementação subnacional de 
políticas sociais.  

Docentes que atuam na linha Sociedade, Instituições e Políticas Públicas: 

Cecília Olivieri 
Felipe Gonçalves Brasil 
Jacqueline I. M. Brigagão 
José Veríssimo Romão Neto 
Osmany P. Oliveira 
Renata M. Bichir 
Rogerio Schlegel 
Ursula D. Peres (a professora atua nas duas Linhas) 
 


