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1- EMENTA 
O estado, governo e sociedade. Evolução da administração pública brasileira: 
patrimonialismo, burocracia e gerencialismo. Contexto contemporâneo da atuação do 
Estado. Governabilidade, governança e descentralização do poder. Estrutura e 
função da administração pública. Eficiência, eficácia e efetividade na administração 
pública. Reformas administrativas e programas de desburocratização. Considerações 
sobre o novo papel do Estado e da administração pública. A reforma de Estado e da 
administração pública: experiências inglesa, americana e brasileira. Representação e 
participação: gestão pública e privada. Accountability e Responsiveness: as relações 
entre demandas, políticas, ação governamental, controles e resultados. 
 
2- OBJETIVOS 
Capacitar alunos com conhecimento de técnicas, sistemas e melhorias usadas no 
planejamento e gestão de organizações públicas. 
 
3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Conceituação: Administração Pública, Estado, Sociedade, Governo. Origem 
do Estado. Governabilidade, governança e descentralização do poder.  

 Relações entre Estado e Sociedade. Estado e capitalismo: análise do papel do 
Estado no contexto capitalista; racionalidade e legitimidade da ação 
administrativa. Critérios de avaliação de desempenho: eficiência, eficácia e 
efetividade.  

 Perspectiva histórica da administração pública. Origem e evolução da 
administração pública no Brasil: patrimonialismo, burocracia e gerencialismo.  

 Reformas administrativas: histórico e análise. Novas técnicas gerenciais do 
setor público. Nova Administração Pública. Eficiência, eficácia e efetividade na 
administração pública.  

 Temas atuais e tendências em Gestão Pública. 
 
 
 



4 - METODOLOGIA 
A disciplina será ministrada por meio de aulas expositivas dialogadas, leituras de textos 
complementares, resolução de exercícios e práticas didáticas que possibilitem a 
participação efetiva dos alunos no processo de apreensão e consolidação dos 
conteúdos programáticos.  

 
5 - AVALIAÇÃO 
A metodologia de avaliação da disciplina prevê leitura e análise crítica de textos 
escritos e/ou de material audiovisual, debates, elaboração de trabalhos, além de 
atividades em aula. As aulas serão de natureza expositivo-dialogada. 
A avaliação será dividida da seguinte forma: 

 Atividade em aula (prova) 

 Apresentação de artigo 

 Trabalho final 
Assim, a nota final do aluno compor-se-á da seguinte forma: (N1+N2+N3)/3. 
Os alunos que não atingirem nota 7 deverão realizar uma atividade de recuperação. 
 
ATENÇÃO: 
O aluno deve estar presente, no mínimo, em 75% das aulas. Vale ressaltar que os 
alunos que não comparecerem a, pelo menos, 75% das aulas serão reprovados por 
falta independentemente dos resultados obtidos em outros quesitos do processo de 
avaliação, ressalvados os casos previstos pelas normas da UFES.  
É de total responsabilidade de o aluno acompanhar sua frequência. É permitida a 
ausência em até 25% (vinte e cinco por cento) das aulas da disciplina, ou seja, o 
equivalente a 15 faltas (ou 7 aulas e meia de 2 horas de duração) para uma carga 
horária de 60 horas-aula (30 encontros de 2 horas), embora não seja aconselhável a 
ausência.  
Caso seja necessário e naqueles casos previstos em lei, o aluno deverá procurar a 
Pró-Reitoria de Graduação para solicitar amparo legal às suas atividades discentes. 
O professor da disciplina não aceitará nenhum tipo de atestado para compensar ou 
justificar faltas. 
 
6 - VIAS DE COMUNICAÇÃO: 
Para comunicar-se com a professora, os alunos poderão utilizar o e-mail 
leticia.fantinel@ufes.br ou poderão procurá-la, presencialmente, fora do horário das 
aulas, na sala 2, em horário previamente agendado por e-mail. 
As notas da disciplina serão divulgadas através da página da disciplina na Internet. 
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