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PROGRAMA 
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Carga Horária:  60 horas  
Período:  2006/2 

 
 
1 – EMENTA: 
 

O município no sistema político brasileiro: origens, evolução, problemas.  Relações 
intergovernamentais e autonomia municipal.  O federalismo fiscal.  Poder local e sistema 
político.  Poder local e participação. 

2 – OBJETIVOS: 
 

• Adquirir conhecimentos teóricos, práticos e críticos acerca da participação; 
• Compreender a complexidade da participação e suas múltiplas dimensões e formas 

de abordagens; 
• Analisar as relações entre as principais estratégias de participação e as práticas 

adotadas nas organizações municipais do Estado do Espírito Santo; 
• Avaliar a importância da adoção de canais de comunicação para o fortalecimento da 

participação. 
 
3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 
 Influência das estratégias de participação adotadas pelas organizações públicas, 
privadas e do terceiro setor na gestão dessas organizações e na configuração de 
subjetividades. Coloca-se em discussão como os modelos, métodos, técnicas e instrumentos 
participativos, podem contribuir para o aprimoramento de competências, melhoria de 
processos e otimização de resultados organizacionais 

Unidades: 
 

1 - O Município no Brasil: 
 

1.1 - Poder local e sistema político; 
1.2 - Poder local e participação. 
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2 – As diferenças conceituais entre Democracia, Cidadania e Participação: 
 

2.1 - Democracia; 
2.2 - Cidadania;  
2.3 - Participação. 

 
3 – Estratégias de participação: 
 

3.1 - Tecnologias de gestão participativa: gestão participativa; governança  
participativa; cooperativismo; orçamento participativo; planejamento estratégico participativo; 
plano diretor urbano participativo; 
      3.2 - Canais de comunicação para o fortalecimento da participação: audiências 
públicas; governo eletrônico; tele-centros de inclusão digital; intranet; internet; rádio; jornais; 
boletins; etc: 

      3.3 - Capital social. 
 
4 - METODOLOGIA DE ENSINO: 
 

Para o desenvolvimento do Curso será utilizada a seguinte metodologia: 
 
• Exposição Dialogada; 
• Leitura e Discussão de Textos; 
• Apresentação de Casos 
 

5 - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
 

Os alunos serão avaliados por meio dos seguintes instrumentos: 
 
• Apresentação de casos relacionados ao tema da aula (em duplas previamente 

definidas); 
 

• Elaboração de um curso de curta duração , em duplas previamente definidas, 
contendo: programa, metodologia, carga horária, sistema de avaliação, apostila, material 
didático (slides com ilustrações), exemplos baseados em casos da administração municipal 
no Estado do Espírito Santo (a ser levantado pelos participantes junto à essas organizações 
e/ou em artigos publicados na internet, em revistas, etc.),    currículo do instrutor  
(identificar profissionais capacitados para elaboração de um banco de instrutores). Este 
trabalho deverá ser entregue à professora no dia  21/06/2006 (uma versão impressa e a 
outra em CD).  
 

5.1.  CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 
 

• Domínio e clareza na redação e organização do curso: até 3,0 
• Conteúdo (principais tópicos casos e exemplos ilustrativos sobre o tema 

abordado): até 4,0. 
• Qualidade da apostila e do material didático: até 3,0. 

 
Obs: A nota final da disciplina será composta pela média aritmética dos itens 

2.4.1 e 2.4.2 acima especificados. 
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5.2. FREQUÊNCIA: 
 
É permitida ausência de 25% (vinte e cinco por cento) às aulas da disciplina, ou seja, 

o equivalente a 15 faltas em uma carga horária de 60 horas, no entanto aconselhamos o 
comparecimento. 
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• Artigos e publicações recentes dos anais do Encontr o Nacional dos Programas 
de Pós-Graduação em Administração. 

 
• Indicações bibliográficas complementares serão real izadas ao longo do período 

para os itens 2 e 3 do Programa. 
 
 
 
 
 
 
 


