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1. Ementa 
Livre (não definida no projeto pedagógico) 
 
2– Objetivo Geral  
O objetivo desta disciplina é debater a relação entre participação e representação no interior 
das experiências participativas no Brasil nas últimas décadas, sugerindo que, muito menos do 
que oposição, estes conceitos estabelecem combinações e articulações que desenham um 
processo de concomitante inovação e reprodução das práticas e orientações político-
institucionais. 
 
3-Conteúdo Programático 
Unidade I – Pesquisa documental sobre Algumas Instituições e Organizações 
Representativas da Sociedade Civil no Estado do Espírito Santo 
Esta unidade objetiva investigar e debater os principais traços identitários, objetivos, 
trajetórias políticas e estratégias de atuação que especificam algumas instituições e 
organizações da sociedade civil capixaba, visando conhecer o papel destas organizações no 
processo de representação, participação e produção do poder político estadual.  

 
Unidade II – Nova Gestão Pública 
Conhecer as bases da nova administração pública e caso brasileiro, no qual a recente reforma 
do Estado se organizou em torno de duas orientações políticas: a gerencial e a societal. 
 
Unidade III  - Participação e Representação na Administração Pública 
Conhecer o debate sobre participação e representação na administração pública. Participação, 
cidadania e gestão pública em âmbito local. Democracia representativa e democracia direta. 
Marco conceitual da esfera pública e democracia. A representação no interior das experiências 
de participação. Democracia, pluralização da representação e sociedade civil.  
 
4– Metodologia 
A metodologia utilizada na condução da disciplina tem como requisito prévio à leitura da 
bibliografia indicada, aulas expositivas-dialogadas, discussões de textos, apresentação de 
trabalhos, realização e apresentação de uma pesquisa documental sobre algumas instituições e 
organizações da sociedade civil capixaba. 



 
5– Avaliação 
A avaliação da disciplina será realizada através: 
a) avaliação da Unidade I:  pesquisa documental sobre algumas instituições e organizações da 
sociedade civil capixaba 
Objetivo: realização de pesquisa documental para que os alunos possam investigar os 
principais traços identitários, objetivos, trajetórias políticas e estratégias de atuação que 
especificam algumas instituições e organizações da sociedade civil capixaba, visando 
conhecer o papel destas organizações no processo de representação, participação e produção 
do poder político estadual.  
Data para entrega do trabalho: 06/04/2009. Esta nota vale de 0 a 10,0. Trabalhos entregues 
após a data marcada perderão 50% da nota.   
 
b) avaliação da Unidade II: participação na palestra da Profª Ana Paula Paes de Paula 
do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Minas 
Gerais – UFMG sobre a Nova Gestão Pública 
Objetivo: conhecer as bases da nova administração pública e caso brasileiro, no qual a recente 
reforma do Estado se organizou em torno de duas orientações políticas: a gerencial e a 
societal. Ao apresentar as contradições entre essas duas vertentes, a palestrante debaterá a 
possibilidade de elaboração de idéias e ferramentas que sejam adequadas ao interesse público 
e que viabilizem o exercício dos direitos políticos através da participação popular.  
Data: 27/03/2009, de 19 as 21 h, no auditório do IC II (ao lado do Laboratório de Estudos 
Políticos – LEP).  Entrega de resumo da palestra contendo as reflexões do aluno em relação 
ao assunto abordado no dia 30/03/2009. Esta atividade valerá 2,0 pontos na média final da 
disciplina. Recomenda-se a leitura do livro da palestrante intitulado “Por Uma Nova Gestão 
Pública”, editora FGV, antes da palestra para maior assimilação do conteúdo. O resumo das 
reflexões somente será aceito para os alunos que participaram da palestra;  
 
c) avaliação da Unidade III: participação nos seminários como organizadores / expositores. 
Esta participação se fará através de trabalho de grupo, previamente elaborado. Este trabalho 
consiste na escolha de um dos seminários previstos para apresentação e debate em sala de 
aula. Esta nota vale de 0 a 10,0 e os critérios de avaliação serão: 
a) clareza do texto escrito sobre os principais temas e conceitos trabalhados sobre o tema 
estudado, elaborado previamente para apresentação, o qual deve ser entregue à professora no 
dia da apresentação; 
b) domínio, clareza e objetividade na apresentação; 
c) qualidade da apresentação (slides em power point); 
d) participação de todos os membros do grupo tanto na elaboração do texto, como na 
exposição e na condução do debate; 
 
d) participação nos seminários dos demais grupos: entrega de resumo das reflexões do aluno 
realizadas durante a apresentação do grupo apresentador. Este resumo deve ser entregue á 
professora no final de cada aula em apenas uma página. Cada resumo vale 1,66 pontos. 
 
A nota do seminário será: Trabalho escrito (5,0) e exposição do tema (5,0). 
 
A média final será calculada com base na média aritmética da unidade I e III (inclusive letra 
d) acrescida de 2,0 pontos para os alunos que apresentaram trabalho relativo à unidade II.  
 
6- Atividade Programada 
1ª seção – 13/03 

Apresentação da disciplina. Definição dos grupos de trabalho. Orientação para realização da 
pesquisa documental sobre as instituições a serem pesquisadas (avaliação I). 
 
 
 



2ª seção – 16/03 
Apresentação da disciplina. Definição dos grupos de trabalho. Orientação para realização da 
pesquisa documental sobre as instituições a serem pesquisadas (avaliação I). 
 
Unidade I – Pesquisa Documental sobre Instituições e Organizações Representativas da 
Sociedade Civil no Estado do Espírito Santo 
 
3ª seção - 20/03 
Pesquisa documental (avaliação I): apresentação dos principais traços identitários das instituições 
pesquisadas pelos grupos de trabalho. Obs: o grupo deve entregar um resumo para a professora.  
 
4ª seção – 23/03 
Pesquisa documental (avaliação I): apresentação dos principais objetivos e políticas das instituições 
pesquisadas a partir de 1995 pelos grupos de trabalho. Obs: o grupo deve entregar um resumo para a 
professora.  
 
5ª seção – 27/03 
Pesquisa documental (avaliação I): apresentação das principais estratégias de atuação das instituições 
pesquisadas pelos grupos de trabalho. Obs: o grupo deve entregar um resumo para a professora.  
 
Obs: neste dia haverá a palestra relativa à Unidade II –  Nova Gestão Pública 
 
6ª seção – 30/03 
Pesquisa documental (avaliação I): apresentação dos princípios que pautam as práticas das 
instituições pesquisadas pelos grupos de trabalho. Obs: o grupo deve entregar um resumo para a 
professora.  
 
7ª seção – 03/04 
Pesquisa documental (avaliação I): apresentação dos princípios que pautam a conduta dos membros 
das instituições pesquisadas pelos grupos de trabalho. Obs: o grupo deve entregar um resumo para a 
professora.  
 
8ª seção – 06/04 
Comparação dos resultados da pesquisa documental e debate para conclusão desta atividade.  
 
Unidade III  – Participação e Representação na Administração Pública 
 
9ª seção – 13/04 
Democracia Representativa e Democracia Direta 
 
10ª seção – 17/04 
Grupo 1:  
Marco Conceitual – Esfera Pública e Democracia 
 
11ª seção – 24/04  
Profª Márcia: 
Participação, cidadania e gestão pública em âmbito local.  
 
12ª seção – 27/04 
Profª Márcia: 
A crise da política representativa. 
 
13ª seção – 04/05 
Profª Márcia: 
Os variados conceitos sobre participação. 
 
 



14ª seção – 08/05 
Profª Márcia: 
O espaço do público e a cidadania. 
 
15ª seção – 11/05 
Profª Márcia: 
Os dispositivos de proteção e a participação social. 
Política local em um mundo global. 
Participação e associação cidadã. 
Experiências municipais de participação cidadã. 
Evolução da participação. 
 
16ª seção – 15/05 
Grupo: Xeila, Suzi, Erica 
Cartilha “Enfrentando os Desafios da Representação em Espaços Participativos”.  
 
17ª seção – 18/05 
Grupo: Alexandre, Letícia e Laísa 
A Representação no Interior das Experiências de Participação 
 
18ª seção – 22/05 
Profª Márcia: Apresentação de artigo submetido ao Enanpad 2009 sobre Mapeamento da 
Produção Científica sobre Participação Popular na Administração Pública nas Principais 
Revistas e Eventos de Administração (1997-2008).  
 
19ª seção – 25/05 
Profª Márcia: Apresentação de artigo submetido ao Enanpad 2009 sobre Mapeamento da 
Produção Científica sobre Participação Popular na Administração Pública nas Principais 
Revistas e Eventos de Administração (1997-2008).  
 
20ª seção – 29/05 
Profª Márcia: Apresentação de artigo submetido ao Enanpad 2009 sobre Mapeamento da 
Produção Científica sobre Participação Popular na Administração Pública nas Principais 
Revistas e Eventos de Administração (1997-2008).  
 
21ª seção – 01/06 – Licença médica profª (não haverá aula) 
 

22ª seção – 05/06 - Licença médica profª (não haverá aula) 
 

23ª seção – 08/06 - Licença médica profª (não haverá aula) 
 

24ª seção – 15/06 - Licença médica profª (não haverá aula) 
 

25ª seção – 19/06 
Grupo André, Aldinéia e Udson: 
Democracia, Pluralização da Representação e Sociedade Civil 
 

26ª seção – 22/06 
Grupo André, Aldinéia e Udson: 
Democracia, Pluralização da Representação e Sociedade Civil 
 
27ª seção – 26/06 
Grupo André, Aldinéia e Udson: 
Democracia, Pluralização da Representação e Sociedade Civil 



 

28ª seção – 03/07 
Grupo Vinicius e Karine: 
O que torna a representação democrática? 
 

29ª seção – 06/07 
Avaliação da disciplina / Média final dos trabalhos. 

 
30ª seção – 10/07 
Avaliação final para alunos com média final inferior a 7,0. 
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