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DISCIPLINA NOME 
HZ142AB Tópicos Especiais em Ciência Política X 

 
Horas Semanais:  
Teóricas Práticas Laboratório Orientação Distância Estudo em Casa Sala de Aula 
04 00 00 00 00 00 04 
Nº semanas Carga horária total Créditos Exame Frequência Aprovação 
15 60 04 S 75% N 
 

 
Docente: Horário: 
Valeriano Mendes Ferreira Costa (vmfc@unicamp.br) Turma A: 5ª-feira das 14h às 18h 

Turma B: 4ª-feira das 19h às 23h 
 
 

Ementa: 
Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no 
departamento de Ciência Política. 

 
 

Objetivos: 
Introduzir e desenvolver os conceitos fundamentais da principais linhas teóricas utilizadas na análise de políticas públicas e 
aplicar esses instrumentos em exercícios de análise de políticas sociais no Brasil. 

 
 

Programa: 
A análise de políticas públicas constituiu-se nos últimos 40 anos em importante campo de estudo das ciências sociais. 
Desde as primeiras tentativas sistemáticas de compreensão do funcionamento, dinâmica e impactos da ação 
governamental na sociedade até as recentes abordagens orientadas pelo conceito de governança, participação social e 
construção de redes de políticas e comunidades epistêmicas, a Análise de Políticas Públicas cortou transversalmente todas 
as abordagens no campo da teoria social. O objetivo principal da disciplina é introduzir os alunos neste campo intelectual e 
desenvolver competênciais mínimas para a análise de políticas sociais implementadas pelo poder público no Brasil 
contemporâneo. 

 
 

Bibliografia: 
Saravia, Enrique & Ferrarezi, Elisabete (2006). Políticas Públicas. Coletânea 2 vols. ENAP, Brasília. 

Saravia, Enrique (2006). “Política pública: dos clássicos às modernas abordagens”. 
“Orientação para a leitura”. 
Hill, Michael.“Implementação: uma visão geral”. 
Arretche, Marta. “Federalismo e políticas sociais no Brasil: 
problemas de coordenação e autonomia”. 
Rua, Maria das Graças e Aguiar, Alessandra T. “A política industrial no Brasil, 1985-1992: 
políticos, burocratas e interesses organizados no processo de policy-making”. 
Carneiro, Carla Bronzo Ladeira. “Conselhos de políticas públicas: desafios para sua institucionalização”. 
Farah, Marta Ferreira Santos. “Parcerias, novos arranjos institucionais e políticas públicas no nível local de governo”. 
Saasa, Oliver. “A formulação da política pública nos países em desenvolvimento: a utilidade dos modelos contemporâneos 
de tomada de decisão”. 
Saravia, Enrique. “Política Pública: dos clássicos às modernas abordagens. 
Orientação para a leitura”. 
Saravia Enrique. “Introdução à teoria da política pública” 
Immergut Ellen M. “O núcleo teórico do novo institucionalismo”. 
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Observações: 
Atendimento ao aluno será realizado pelo docente titular e pela aluna PED 

Provas. Serão duas avaliações. A primeira através da leitura e avaliação de fichamentos solicitados aos alunos. A 
segunda e última avaliação será realizada através de trabalho individual a ser apresentado por cada aluno na 
última semana de aula. 

 


