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EMENTA: Caracterização dos problemas na esfera pública ; 
Relações entre política, políticas públicas e ciência ; Estudo 
do modelo de ciclo de políticas públicas e de suas etapas ; 

Introdução a modelos alternativos de políticas públicas ; 
Análise dos modelos de governança em universidades e seu 
reflexo nos processos de políticas acadêmicas ; Estudo de 

casos de processo de políticas públicas ambientais e 
acadêmicas ; Reflexão sobre decorrências da omissão em 
processos de políticas públicas ; Prática de influência em 

política institucional e/ou pública. 

Curso:
INTRODUÇÃO AO ESTUDO DOS PROCESSOS DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS (68 horas)

OBJETIVO GERAL 
Desenvolver ações, informadas por 

conhecimentos do campo das “policy 
sciences”, para interferir em política 

institucional e/ou pública.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Reconhecer o caráter complexo dos problemas da 
esfera pública e o papel dos valores sociais na sua 

definição;
- Apreciar os limites e potenciais das contribuições da 

ciência no encaminhamento de resoluções para os 
problemas da esfera pública;

- Conhecer o modelo de policy cycle e modelos 
alternativos das policy sciences e aplicá-los para a 

interpretação de processos de políticas ambientais e 
acadêmicas;

- Reconhecer modelos de governança em universidades 
e discutir seus reflexos sobre os processos de políticas 

acadêmicas;
- Analisar casos específicos de processos de políticas 
públicas ambientais e acadêmicas à luz dos modelos 

estudados;
- Apreciar as decorrências da falta de participação social 

e pessoal em processos de politicas públicas;
- Refletir sobre valores epistêmicos e sociais nos 

processos de política pública e institucional; 
- Planejar e desenvolver, em grupo, ações e estratégias 

informadas pela ciência para interferir em políticas 
ambientais e acadêmicas.

4as-feiras, 14:00-18:00h
03/mar a 09/jun

EQUIPE

IBIO-UFBA
  Dr. Pedro Rocha  
Instituto Mãos da Terra
  Dra. Margareth Maia

Informações e inscrição (até 28/fev):
escreva para  peurocha@ufba.br 

Certificação:
Pró-Reitoria de Extensão UFBA
(frequência e avaliação) 
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