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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

Disciplina:   Organização Municipal - ADM02221  
Foco        :  Administração Pública, Gestão Local e Participação 
Professor:  Márcia Prezotti Palassi 
Período   :  2007 / 2                                            Carga Horária:  60 horas. 
 

    PROGRAMA  

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– Objetivo Geral 

Que fatores contribuem para a participação cidadã na governança local? Esta disciplina tem 
como objetivo apresentar e discutir algumas estratégias de participação adotadas no âmbito 
da administração pública e em específico nos municípios que possam responder em parte a 
esta pergunta. 
 

2.1- Objetivos Específicos 

Tendo em vista a diversidade de estratégias de participação na governança local, nesta 
disciplina, serão apresentadas estratégias que possibilitem a aquisição de conhecimentos 
teóricos e práticos, bem como reflexões sobre a importância da adoção de mecanismos de 
participação para aperfeiçoamento da gestão pública e local. A demanda dos alunos no que 
se refere aos temas a serem debatidos também serão contemplados a partir do 
levantamento realizado nos primeiros dias de aula.   
 
 
3-Conteúdo Programático 

O conteúdo da disciplina baseia-se na leitura de cartilhas produzidas pelo Instituto Pólis e de 
livros específicos sobre temas de interesse dos alunos. 
 
Unidade I – Inovação gerencial nos municípios. 

Nesta unidade discute-se práticas de gestão associadas ao plano estratégico do município 
de Juiz de Fora, abordando: características da intervenção estatal entre as décadas de 1930 
e 1980 no Brasil; a reforma do Estado para emergência de novas parcerias entre o poder 
público e a sociedade civil e; os desafios impostos aos governos municipais pela 
Constituição de 1988. 
 
Unidade II – Os marcos legais para a participação c idadã em diferentes países. 

É importante que os alunos terminem a disciplina com uma noção bem estruturada dos 
temas inerentes ao marco legal para a participação cidadã em diferentes países, a fim de 
conhecer como profissionais de organizações da sociedade civil, institutos de pesquisas e 
governos, trabalham para aprofundar a democracia por meio da participação cidadã na 
governança local. 
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Unidade III –  Aspectos econômicos de experiências de desenvolvimento local: um 

olhar sobre a articulação de atores. 

Apresenta quatro experiências de desenvolvimento local, analisados de acordo com uma 
perspectiva econômica: dos Pólos Moveleiros de Votuporanga/SP; na região serrana do Rio 
Grande do Sul; a experiência do complexo coureiro-calçadista, também do Rio grande do 
Sul e; a experiência da Associação de Apicultores de Simplicio Mendes/PI. Essas 
experiências, seus resultados positivos e seus limites indicam horizontes e possibilitam 
reflexões. 
 

Unidade IV –  Modelo de gestão descentralizada: a c riação das sub-prefeituras. 

Apresenta reflexões sobre as formas e qualidade da participação cidadã no novo modelo de 
gestão descentralizada inaugurado com a criação das sub-prefeituras. Aborda a dinâmica e 
os dilemas que os movimentos sociais encontram na interface com o poder público e nas 
relações estabelecidas entre si, apontando os desafios que se colocam para o exercício do 
controle social. 
 

Unidade V –  Temas de interesse específico dos alun os. 

Apresenta diversos temas relativos à administração pública identificados no levantamento 
de demanda dos alunos realizado nos primeiros dias de aula, a fim de atender demandas 
específicas, bem como possibilitar a troca de informação. 
 

4– Metodologia 

A metodologia utilizada na condução da disciplina tem como requisito prévio à leitura da 
bibliografia indicada para cada unidade e envolverá também aulas expositivas, discussões 
de textos ou temas previamente anunciados e a apresentação de estudos e análises 
realizadas pelos alunos. 
 

5– Avaliação 

A avaliação da disciplina será realizada através: 
a) da certificação da leitura dos textos previamente escolhidos (resumo dos principais temas 
e conceitos trabalhados no texto, o qual deve ser entregue à professora no dia especificado 
no item 6 deste programa); 
b) da apresentação de trabalhos realizados em grupo sobre as leituras recomendadas 
(resumo coletivo, apresentação oral e debate); 
 
Critérios de avaliação relativos aos itens a: 
a) 0,5 por resumo individual entregue no dia especificado para a leitura. 
 

Critérios de avaliação relativos ao item b: 

* Domínio, clareza, qualidade e criatividade na apresentação: até 3,0 pontos 
* Principais conteúdos do texto: até 4,0 pontos 
* A relação entre o tema apresentado com a função do Administrador: 3,0 
 
OBS: Apresentação e debate: clareza na apresentação dos principais conceitos-temas e 
discussões das conclusões; participação dos membros do grupo tanto na exposição quanto 
na condução do debate com a turma. 
 
A média final será calculada com base na média aritmética dos trabalhos realizados. 
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6- Atividade Programada 

1ª seção – 07/08  

Apresentação e discussão do programa. Levantamento da demanda dos alunos. 

 

2ª seção – 09/08 

Levantamento da demanda dos alunos. 

 

3ª seção –  14/08 

Definição dos temas x  livros/cartilhas polis. 

 
4ª seção – 21/08 
Inovação gerencial nos municípios 

OLIVEIRA, V.C.da S.; OLIVEIRA, L.C.F.de S. Inovação gerencial em municípios: análise 
exploratória das práticas de gestão do plano estratégico de Juiz de Fora. Enanpad. 

 
5ª seção – 23/08 
Os marcos legais para a participação cidadã em dife rentes países 
McGEE et all. Marcos Legais para a Participação Cidadã: relatório síntese. Série relatórios 
de investigação. Logolink. Abril de 2003, p. 7-32. 
 
 
6ª seção – 28/08 
Os marcos legais para a participação cidadã em dife rentes países 
McGEE et all. Marcos legais para a participação cidadã: relatório síntese. Série relatórios 
de investigação. Logolink . São Paulo, Instituto Polis, Abril de 2003, 85 p. 33-51. 
 
 
7ª seção – 30/08 
Os marcos legais para a participação cidadã em dife rentes países 
McGEE et all. Marcos legais para a participação cidadã: relatório síntese. Série relatórios 
de investigação. Logolink . São Paulo, Instituto Polis, Abril de 2003, 85 p. 52-73. 
 
 

8ª seção – 04/09 

Aspectos econômicos de experiências de desenvolvime nto local 
FRANÇA, C. L. de; CALDAS, E. de L.; VAZ, J. C. (Org.). Aspectos econômicos de 
experiências de desenvolvimento local.  São Paulo, Instituto Polis, 2004, 80 p. 
(Publicações Polis, 46), p. 5-34. 
 

9ª seção – 06/09 

Aspectos econômicos de experiências de desenvolvime nto local 
FRANÇA, C. L. de; CALDAS, E. de L.; VAZ, J. C. (Org.). Aspectos econômicos de 
experiências de desenvolvimento local.  São Paulo, Instituto Polis, 2004, 80 p. 
(Publicações Polis, 46), p. 35-45. 
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10ª seção – 11/09 
Aspectos econômicos de experiências de desenvolvime nto local 
FRANÇA, C. L. de; CALDAS, E. de L.; VAZ, J. C. (Org.). Aspectos econômicos de 
experiências de desenvolvimento local.  São Paulo, Instituto Polis, 2004, 80 p. 
(Publicações Polis, 46), p. 47-59. 
 
 

11ª seção – 18/09 –  

Aspectos econômicos de experiências de desenvolvime nto local 
FRANÇA, C. L. de; CALDAS, E. de L.; VAZ, J. C. (Org.). Aspectos econômicos de 
experiências de desenvolvimento local.  São Paulo, Instituto Polis, 2004, 80 p. 
(Publicações Polis, 46), p. 61-73. 
 

12ª seção – 20/09 –  

Modelo de gestão descentralizada: a criação das sub -prefeituras 

TEIXEIRA, A. C. C; TATAGIBA, L. Movimentos sociais e sistema político: os desafios 
da participação. São Paulo, Instituto Polis / PUC-SP, 2005, 122p. (Observatório dos direitos 
do cidadão: acompanhamento e análise das políticas públicas da cidade de São Paulo, 25), 
p. 9-46. 

 

Dia 25/09 – Não haverá aula porque a professora estará apresentando trabalho no Enanpad 
2007. 

 

13ª seção – 27/09 – 

Modelo de gestão descentralizada: a criação das sub -prefeituras 

TEIXEIRA, A. C. C; TATAGIBA, L. Movimentos sociais e sistema político: os desafios 
da participação. São Paulo, Instituto Polis / PUC-SP, 2005, 122p. (Observatório dos direitos 
do cidadão: acompanhamento e análise das políticas públicas da cidade de São Paulo, 25), 
p. 47-69.  

 

14ª seção – 02/09 –  

Modelo de gestão descentralizada: a criação das sub -prefeituras 

TEIXEIRA, A. C. C; TATAGIBA, L. Movimentos sociais e sistema político: os desafios 
da participação. São Paulo, Instituto Polis / PUC-SP, 2005, 122p. (Observatório dos direitos 
do cidadão: acompanhamento e análise das políticas públicas da cidade de São Paulo, 25), 
p. 70-106. 

 

 

15ª seção – 04/10 – Apresentação do Esboço das Apre sentações e alternativas de 
interação com o especialista e público-alvo 

OBS: Cada tema terá 15 minutos para apresentação. Em seguida discutiremos os possíveis 
ajustes.  
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16ª seção – 09/10 – Modelo de gestão descentralizad a: a criação das sub-prefeituras 

TEIXEIRA, A. C. C; TATAGIBA, L. Movimentos sociais e sistema político: os desafios 
da participação. São Paulo, Instituto Polis / PUC-SP, 2005, 122p. (Observatório dos direitos 
do cidadão: acompanhamento e análise das políticas públicas da cidade de São Paulo, 25), 
p. 106-112. 

 

 

17ª seção – 11/10 – Temas de interesse específico d os alunos (20 minutos para a 
apresentação e 20 minutos para o diálogo) 

 

Coordenador: Vinicius - Inovação no campo da gestão  pública local 

JACOBI, P.; PINHO, J. A. (Orgs.). Inovação no campo da gestão pública local – novos 
desafios, novos patamares. São Paulo : FGV Editora. 
 

18ª seção – 16/10 –  Fórum Capixaba de Mudanças Cli máticas 
Coordenadora: Beatriz 

 

19ª seção – 18/10 -  Propostas para uma gestão públ ica municipal efetiva 

Coordenador: Tiago Petrochi  

CORREA, V. L.DE A.; VERGARA, S.C. (Orgs.). Propostas para uma gestão pública 
municipal efetiva, 2ª edição. São Paulo : FGV Editora. 

 

20ª seção – 23/10  - Desburocratização e cidadania para o desenvolviment o local. 
Sebrae/RJ. 

Coordenadores: Greicy e Pedro 

Desburocratização e cidadania para o desenvolviment o local. Sebrae/RJ. 

 

21ª seção – 25/10 – Por uma nova gestão pública 

Coordenadores: Cristina e Fabiano  

PAULA, A. P.DE P. Por uma nova gestão pública.  São Paulo : FGV Editora. 

 

22ª seção – 30/10 – Disciplina fiscal e qualidade d o gasto público – fundamentos da 
reforma orçamentária 

Coordenadores: Eduardo e Renata  

REZENDE, F.; CUNHA, A. (Orgs.). Disciplina fiscal e qualidade do gasto público – 
fundamentos da reforma orçamentária. São Paulo : FGV Editora. 

 

23ª seção – 01/11- Como funciona o governo – escolh as públicas na democracia 
representativa 

Coordenadora: Mariane 

MONTEIRO, J. V. Como funciona o governo – escolhas públicas na demo cracia 
representativa. São Paulo : FGV Editora. 
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Dia 06 e 08/11 – Não haverá aula devido ao “V Seminário de Gestão Organizacional 
Contemporânea e II Semanad”.  

 

24ª seção – 13/11 - Redução da pobreza e dinâmicas locais 

Coordenadores: Anderson e Patricia 

SPINK. P.; CAMAROTTI, I. Redução da pobreza e dinâmicas locais. São Paulo : FGV 

Editora. 

 

Dia 16/11 – Não haverá aula devido ao recesso previsto no calendário acadêmico 

 

 

Evento: Entrevistas com Especialistas nas Prefeitur as Municipais 

 

25ª seção – 20/11 

7 às 8 h: Vinicius   +     8 as 9 h: Tiago 

 

27ª seção – 22/11 

7 às 8 h: Greicy e Pedro   +     8 as 9 h: Cristina e Fabiano 

 

28ª seção – 27/11 

7 às 8 h: Renata e Eduardo   +    8 as 9 h: Mariane 

 

29ª seção – 29/11 

7 às 9 h:  Anderson e Patricia 

 

30ª seção – 04/12 

Divulgação das notas e médias finais 

Avaliação e encerramento da disciplina final para alunos com média final inferior a 7,0 

 

31ª seção – 06/12 

Avaliação oral para alunos com média final inferior a 7,0 

Matéria: Todos os textos debatidos até 136/11/07. 

Resultado da avaliação final 

 

7. Referências 

CAVALCANTI, B. S.; RUEDIGER, M. A.; SOBREIRA, R. Desenvolvimento e construção 
nacional: políticas públicas. São Paulo : FGV Editora. 
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CORREA, V. L.DE A.; VERGARA, S.C. (Orgs.). Propostas para uma gestão pública 
municipal efetiva, 2ª edição. São Paulo : FGV Editora. 

 

Desburocratização e cidadania para o desenvolviment o local. Sebrae/RJ. 

 
FRANÇA, C. L. de; CALDAS, E. de L.; VAZ, J. C. (Org.). Aspectos econômicos de 
experiências de desenvolvimento local.  São Paulo, Instituto Polis, 2004, 80 p. 
(Publicações Polis, 46).  
 
JACOBI, P.; PINHO, J. A. (Orgs.). Inovação no campo da gestão pública local – novos 
desafios, novos patamares. São Paulo : FGV Editora. 
 
McGEE et all. Marcos Legais para a Participação Cidadã: relatório síntese. Série relatórios 
de investigação. Logolink. Abril de 2003.  
 

MONTEIRO, J. V. Como funciona o governo – escolhas públicas na demo cracia 
representativa. São Paulo : FGV Editora. 

 
OLIVEIRA, V.C.da S.; OLIVEIRA, L.C.F.de S. Inovação gerencial em municípios: análise 
exploratória das práticas de gestão do plano estratégico de Juiz de Fora. Enanpad . 

 
PAULA, A. P.DE P. Por uma nova gestão pública.  São Paulo : FGV Editora. 
 

REZENDE, F.; CUNHA, A. (Orgs.). Disciplina fiscal e qualidade do gasto público – 
fundamentos da reforma orçamentária. São Paulo : FGV Editora. 

 

SPINK. P.; CAMAROTTI, I. Redução da pobreza e dinâmicas locais. São Paulo : FGV 

Editora. 

TEIXEIRA, A. C. C; TATAGIBA, L. Movimentos sociais e sistema político: os desafios 
da participação. São Paulo, Instituto Polis / PUC-SP, 2005, 122p. (Observatório dos direitos 
do cidadão: acompanhamento e análise das políticas públicas da cidade de São Paulo, 25). 

 

 

Oi, 
  
Segue o programa atualizado. No período de 11/10 a 13/11 serão as apresentações utilizando como 
recurso o retroprojetor/quadro que são os equipamentos que nós temos. Vejam no programa os 
critérios de avaliação e a observação sobre a apresentação e debate com a turma. Criatividade na 
apresentação implica em fazer algo diferente da apresentação tradicional (retroprojetor), ou seja, uma 
apresentação criativa, depende da imaginação de cada um.  
  
Não consegui a sala, o computador e o datashow. Por isso, não traremos especialistas para a sala de 
aula e não abriremos a aula para o público como havíamos pensado. No período de 20/11 a 29/11 as 
duplas previstas devem apresentar o resultado de entrevistas realizadas com especialistas ou 
profissionais das prefeituras municipais sobre o tema abordado. Não os taremos para a sala de aula, 
mas vocês apresentarão os resultados de entrevistas realizadas com eles. Podem e devem buscar 
exemplos de ações das prefeituras municipais relativas ao tema e apresentá-los além da entrevista. 
Por isso não vou recomendar quem vocês devem entrevistar. Vocês devem entrar em contato com as 
prefeituras e localizar os profissionais, bem como realizar as entrevistas, colher exemplos de ações e 
preparar a apresentação para transmitir os resultados obtidos para os demais alunos em sala de aula.  
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Os critérios de avaliação serão os mesmos das apresentações. No item domínio, clareza, qualidade e 
criatividade na apresentação será considerado também o esforço do aluno em realizar as entrevistas 
e buscar os exemplos.  
  
Abração 
  
Márcia 
  
 


