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PROGRAMA 
 

OBJETIVOS  

Português: 
A disciplina objetiva municiar os discentes a compreender o papel do Estado para além do atributo de 
poder público, buscando as interfaces com a reflexão sobre a concepção, objeto e campo de estudo 
multidisciplinar das políticas públicas,bem como o processo de suas formulações: temas, agenda setting; 
implementação, avaliação, processos decisórios e mecanismos de participação. Destacam-se as políticas 
públicas voltadas à gestão urbana após a promulgação do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257, de 
10/07/2001). 



 

 

Inglês: 
The objective of the discipline is to equip the students to understand the role of the state in addition to 
the government attribute, seeking interfaces with the reflection on the design, object and 
multidisciplinary field of the study of public policy and the process of their formulations: themes, agenda 
setting; implementation, evaluation, decision-making processes and mechanisms of participation. We 
highlight the public policies for urban management following the enactment of the City Statute (Federal 
Law No. 10.257, of 10/07/2001). 

Espanhol: 
La disciplina objetivo dotar a los estudiantes a entender el papel del Estado, además del atributo de 
gobierno, en busca de las interfaces con la reflexión sobre el diseño, el objeto y campo de estudio 
multidisciplinario de la política pública y el proceso de sus formulaciones: temas, establecimiento de la 
agenda; implementación, evaluación, procesos de toma de decisiones y mecanismos de participación. 
Destacamos las políticas públicas para la gestión urbana tras la promulgación del Estatuto de la Ciudad 
(Ley Federal Nº 10.257, de 10/07/2001). 

 
JUSTIFICATIVA  

Português: 
A disciplina assume importância fundamental no programa de mestrado em Administração pelo contato 
que proporciona com uma literatura teórica e empírica sobre políticas públicas, estimulando a realização 
de pesquisas sobre desenvolvimento urbano, regional e gestão urbana, áreas de crescente interesse e 
que passam por importantes inovações institucionais no país desde a promulgação da Constituição 
Federal de 1988 e do Estatuto da Cidade em 2001. Permitirá ainda aos alunos do mestrado o acesso a 
ferramentas teóricas e metodológicas interdisciplinares, essenciais nos estudos sobre Estado e políticas 
públicas. 

Inglês: 
Discipline is of fundamental importance in the master's program in Business Administration with contact 
that provides the student with theoretical and empirical literature on public policy, encouraging the 
development of research in urban, regional and urban management development, areas of increasing 
interest and an overview of important institutional innovations in the country since the enactment of the 
1988 Federal Constitution and the City Statute in 2001. it will also allow the master's students access to 
interdisciplinary theoretical and methodological tools, essential in the study of state and public policy. 

Espanhol: 
La disciplina es de fundamental importancia en el programa de maestría Administración de Empresas de 
contacto que proporciona una literatura teórica y empírica sobre las políticas públicas, fomentando el 
desarrollo de la investigación en el desarrollo de la gestión urbana, regional y urbano, áreas de creciente 
interés y pasan por las innovaciones institucionales importantes en el país desde la promulgación de la 
Constitución Federal de 1988 y el Estatuto de la Ciudad en 2001. también permitirá a los estudiantes de 
la maestría acceso a herramientas teóricas y metodológicas interdisciplinarios, esenciales en el estudio 
del estado y las políticas públicas. 

 
CONTEÚDO/EMENTA  

Português: 
Estado e Políticas públicas: perspectivas teóricas e referências analíticas; Políticas Públicas no Brasil: 
trajetória e dilemas; Estado, desenvolvimento e cidadania; modelos de Estado e parâmetros de política 
macroeconômica; Planejamento Urbano e Regional: do desenvolvimentismo ao debate contemporâneo; 
Estatuto da Cidade e Planos Diretores; cidade, governo e políticas públicas de desenvolvimento urbano. 

Inglês: 
State and public policies: theoretical perspectives and analytical references; Public policies in Brazil: 
history and dilemmas; State development and citizenship; State models and macroeconomic policy 
parameters; Urban and Regional Planning: developmentalism of the contemporary debate; City Statute 
and Master Plans; city, government and public policy for urban developmen      

Espanhol: 
Estado y las políticas públicas: perspectivas teóricas y referencias analíticas; Las políticas públicas en 
Brasil: historia y dilemas; El desarrollo del estado y la ciudadanía; Modelos de estado y parámetros de 
política macroeconómica; Planificación Urbana y Regional: desarrollismo del debate contemporáneo; 



 

 

Estatuto de la Ciudad y planes maestros; la ciudad, el gobierno y las políticas públicas para el desarrollo 
urbano 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (máximo 160 caracteres)  

Português: 
Artigo científico para publicação 
Prova escrita 
Seminários 
Resenhas críticas 

Inglês: 
Scientific article for publication 
Written test  
Seminars 
Critical reviews 

Espanhol: 
Artículo científico 
Examen escrito 
Seminarios 
Reseñas críticas 

 

Observações: 
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