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EMENTA
Análise das dinâmicas de criação dos problemas públicos sociais. Problemas públicos, arenas e agendas de políticas
públicas. Tipos de problemas públicos  (tame problems, complexs problems, wicked problems). Ciclo de atenção aos
assuntos públicos, cultura política e problemas públicos. Formação de ações públicas multiatoriais. Novas mobilizações
da sociedade civil em torno dos problemas políticos e dos problemas públicos.

OBJETIVOS

 Analisar  os  processos  de  estruturação  dos  problemas  políticos  e  dos  problemas  públicos  no  contexto  das
desigualdades sociais. 

 Compreender os fluxos de criação de arenas e agendas de ação pública tendo por base os assuntos e problemas
de pública relevância.

 Analisar como as novas formas estruturantes da sociedade civil  se mobilizam em torno do público e dos seus
problemas.

 Desenvolver a capacidade (re)construção de problemas públicos que estruturam políticas públicas.

METODOLOGIA
O curso será ministrado com aulas expositivas e dialogadas e outras atividades programadas tendo como princípios: a
dialogicidade,  o  engajamento  para  a  aprendizagem  e  construção  coletiva  do  conhecimento,  o  cumprimento  dos
acordos previamente estabelecidos e possíveis negociações. Para tal, serão usadas como meios de interação nas aulas
o uso de recursos audiovisuais, estudos de caso e seminários. 
Todos os temas serão trabalhados com base na associação entre os aspectos teóricos e experiências práticas dos
alunos, além de experiências nacionais, estaduais e municipais de políticas públicas.
A leitura prévia do material indicado para cada tema, seguindo o cronograma, é indispensável a todos os alunos, como
forma de propiciar o entendimento dos conteúdos a serem discutidos em sala de aula. O professor enviará os textos
via SIGAA.  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. O público e o social na contemporaneidade.

2. A sociologia da ação pública.

3. Público, problemas públicos e arenas públicas.

4. Problemas políticos, assuntos públicos e problemas públicos: dinâmicas de estruturação e falhas no 
desenho das ações públicas. 

5. Novas formas estruturantes e mobilizações da sociedade civil frente ao público (coletivos, redes, 
experiências, eventos, ações virtuais etc.)

6. Desigualdades, inseguridade social e ação pública.

7. Novos problemas públicos frente ao contexto de (in)seguridade social e desmonte das políticas sociais.  

AVALIAÇÃO
A intenção da avaliação é abrir espaço para debates e conquistas coletivas, ressaltando que no decorrer dessa
caminhada  surgirão  muitas  possibilidades  e  também  dificuldades,  principalmente,  tratando-se  deste
componente curricular que costuma ser marcada pela pluralidade de posicionamentos ideológicos e teórico-
metodológicos.
Além da análise processual por meio da participação qualificada nas aulas será realizado um seminário com
entrega de artigo referente a este, tratando da análise de um problema público específico. 

Critérios de avaliação:

Todas as atividades de avaliação, sejam escritas ou orais, levarão em conta os seguintes critérios: demonstração
da aprendizagem justificada pela fundamentação teórica associada às experiências e práticas dos estudantes;
desenvolvimento de reflexão e posicionamentos; organização, encadeamento de ideias (clareza) e capacidade
de síntese (objetividade).
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