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Período 2021-2 
Horário das Aulas: Quartas e Sextas das 13:30h às 15:10h, sendo as quartas destinadas a 
atividades síncronas (ao vivo) e as sextas reservadas para leituras e atividades extraclasse 
 
LOCAL/PLATAFORMAS: Google Meet e Google Classroom 
 
OBJETIVO DA DISCIPLINA: Apresentar ao corpo discente as especificidades do campo da 
administração pública, explorando de forma crítica os principais conceitos assim como as 
experiências recentes com novos modelos de administração governamental. 
 
MÉTODO DE ENSINO REMOTO EMERGENCIAL E AVALIAÇÃO:  
As aulas serão ministradas remotamente sendo as quartas-feiras reservadas a encontros 
online e as sextas destinadas a leituras e atividades extraclasse. As aulas síncronas serão 
gravadas e disponibilizadas no Google Classroom, mediante concordância da turma. 
A fim de promover um debate mais dinâmico, faz-se necessária a leitura dos textos 
recomendados (vide plano de ensino) previamente disponibilizados.  
Entendendo a excepcionalidade e dificuldades do período remoto e da pandemia, a 
Avaliação será gradual e contínua, composta de participação (30%) ao vivo na aula 
síncrona e/ou de resenhas sobre a aula no Google Classroom a serem postadas até o dia 
anterior à aula síncrona, e mais 70% da nota em uma prova ou tarefa em grupo.  
A média final mínima para aprovação na disciplina será igual a 5,0.  
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* Referências adicionais e complementares serão indicadas conforme interação com a turma. Indicações, em qualquer 
formato (artigo, live, podcast, documentário), são benvindas. 
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PLANO DE ENSINO – 2021.2: 

 
Data Atividade Formato Referências 

17/11/2021 Introdução e apresentação do método de ensino e 
avaliação 

síncrona 
(GoogleMeet) 

Programa da Disciplina & 
Woodrow Wilson (2005) 

19/11/2021 Leituras e atividades extraclasse; resenha 1 assíncrona  
Keinert (1994) 

24/11/2021 Paradigmas da Administração Pública no Brasil síncrona 
(GoogleMeet) 

26/11/2021 Leituras e atividades extraclasse; resenha 2 assíncrona  
 
 
Coelho, Olenscki e Celso 
(2011) 

01/12/2021 Semana PUR Semana PUR 

03/12/2021 Semana PUR Semana PUR 

08/12/2021 Notas sobre o ensino de Administração Pública no 
Brasil 

síncrona 
(GoogleMeet) 

10/12/2021 Leituras e atividades extraclasse; resenha 3 assíncrona  
Artigos 18 a 24 e Artigo 30 
da Constituição Federal - CF 
1988 

15/12/2021 Organização Político-Administrativa do Estado 
Brasileiro na CF 1988 

síncrona 
(GoogleMeet) 

17/12/2021 Leituras e atividades extraclasse; resenha 4 assíncrona  
 
Artigos 37 a 41 - CF 1988 

22/12/2021 Da Administração Pública na CF 1988 síncrona 
(GoogleMeet) 

24/12/2021 Recesso Recesso  
 
 
 

29/12/2021 Recesso Recesso 

31/12/2021 Recesso Recesso 



Data Atividade Formato Referências 

05/01/2022 A nova administração pública e o movimento 
reinventando o governo 

síncrona 
(GoogleMeet) 

Paes de Paula (2005, p. 23-
63) 

07/01/2022 Leituras e atividades extraclasse; resenha 5 assíncrona  
 
Paes de Paula (2005, p. 
65-82) 

12/01/2022 A influência da terceira via e da governança 
progressista 

síncrona 
(GoogleMeet) 

14/01/2022 Leituras e atividades extraclasse; resenha 6 assíncrona  
Paes de Paula (2005, p. 
83-105) 

19/01/2022 Um modelo de gestão em crise síncrona 
(GoogleMeet) 

21/01/2022 Leituras e atividades extraclasse; resenha 7 assíncrona  
Paes de Paula (2005, p. 
108-139) 

26/01/2022 Antecedentes da reforma dos anos 1990 no Brasil e 
a nova 
administração pública no Brasil 

síncrona 
(GoogleMeet) 

28/01/2022 Leituras e atividades extraclasse; resenha 8 assíncrona  
Paes de Paula (2005, p. 
140-160) 

02/02/2022 Uma crítica da experiência brasileira síncrona 
(GoogleMeet) 

04/02/2022 Leituras e atividades extraclasse; resenha 9 assíncrona  
Paes de Paula (2005, p. 
161-190) 

09/02/2022 A administração pública societal síncrona 
(GoogleMeet) 

11/02/2022 Leituras e atividades extraclasse; resenha 10 assíncrona  
Lopez e Cardoso Jr (2021) 
Peci et al. (2021) 

16/02/2022 A Nova Reforma Administrativa: o que sabemos e 
para onde vamos? 

síncrona 
(GoogleMeet) 

18/02/2022  
 
Avaliação final (18 a 28/02/2022) 

 
 
assíncrona 

 

23/02/2022  

25/02/2022  

02/03/2022 Recesso carnaval Recesso  

04/03/2022 Recesso carnaval Recesso  

09/03/2022 Correção de provas e aula coringa síncrona 
(GoogleMeet) 

 

11/03/2022 Término das aulas do período letivo assíncrona  

 


