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DISCIPLINA  
Elaboração e Avaliação de Projetos Sociais e de Políticas Públicas (PRU 233) 
 
 
OBJETIVOS 

 Promover reflexões sobre políticas públicas, projetos sociais e ambientais. 
 Discorrer sobre métodos e boas práticas de diagnóstico participativo, planejamento, captação, 

execução, monitoramento, avaliação, prestação de contas e controle social. 
 Conhecer experiências práticas e oportunidades de atuação no mercado de trabalho. 

 
 
PROFESSOR 
Thiago da Silva Ferreira 
http://lattes.cnpq.br/3219000689402222 
https://www.researchgate.net/profile/Thiago-Ferreira-17 
Contatos: thiagosf_adm@yahoo.com.br / thiagoferreira@ippur.ufrj.br / tel. 21-998132936 
 
 
CALENDÁRIO 
Período letivo 2021-2, 11/04/2022 a 06/08/2022 (recessos previstos 15/04, 22/04, 3 e 5/05 e 17/06) * 
Horário das Aulas: terças e quintas das 13:30h às 15:10h 
* Eventuais interrupções em função de atividades extracurriculares, eventos da UFRJ e do IPPUR, 
ou ajustes (ex: covid-19) serão prontamente comunicadas nas aulas presenciais e no mural virtual 
 
 
LOCAL/PLATAFORMA: presencial (sala do prédio de Letras a definir) e Google Classroom (mural 
virtual com avisos, leituras e atividades) 
 
 
MÉTODO DE ENSINO E AVALIAÇÃO:  
Serão dois encontros semanais presenciais, eventualmente migrando para o regime híbrido em caso 
de novos surtos da pandemia, onde serão apresentados conteúdos e promovidos debates com a turma. 
Para uma aula mais dinâmica faz-se necessária a leitura dos textos recomendados, previamente 
disponibilizados.  
A avaliação será contínua baseada em participação, memórias a serem entregues na plataforma 
Google Classroom e tarefa final. A média final mínima para aprovação na disciplina será 5,0.  
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**Poderá sofrer ajustes em função da demanda da turma 


