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EMENTA

Ementa cadastrada (geral para “Tópicos em métodos de investigação em ecologia e sua interface com a aplicaçãoI”): 

Aprofundamento de métodos da ecologia e/ou da interface entre ecologia e aplicação. Aplicação dos temas da disciplina na formulação de 
projetos de dissertação e tese dos estudantes. O foco da disciplina será estabelecido a cada oferta da mesma.

Ementa para esta oferta (específica para “Introdução ao estudo dos processos de políticas públicas”, visto que se trata de Tópicos, que 
possui um tema e um título diferente por oferta): 

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. 

OBJETIVOS

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 e 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;

1 Os “dados de identificação e atributos” devem estar registrados conforme especificado no Programa do Componente Curricular
e disponível no site da Superintendência Acadêmica (SUPAC). O único campo a ser preenchido nesse tópico do formulário é o 
que diz respeito ao módulo de vagas ofertadas.
2 Conforme Resolução CONSUNI 01/2020 e CAE 01/2020, é possível flexibilizar o disposto na Resolução CONSEPE 02/2009.



- Planejar e desenvolver, em grupo, ações e estratégias informadas pela ciência para interferir em políticas ambientais e acadêmicas.
          

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Dimensão conceitual 

1. Problemas perversos e interface política x ciência
2. Introdução ao modelo de policy cycle e a modelos alterativos do campo das policy sciences
3. Comparação dos sistemas de governança em universidades;

Dimensão procedimental 

4.Acesso e análise à literatura científica e outras fontes pertinente aos temas da disciplina  
5. Interpretação dos processos de políticas institucionais e públicas à luz dos conteúdos teóricos
6. Planejamento e desenvolvimento de ações e estratégias para interferir em politicas ambientais e acadêmicas

Dimensão atitudinal 

7. Valorização de processos democráticos; 
8. Atenção à distribuição assimétrica de poder em processos de decisão; 
9. Predisposição para diálogo inter- e transdisciplinar

METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM

A oferta do componente curricular ocorrerá de modo não presencial, atendendo o previsto na resolução do Conselho Universitário. 

Serão utilizadas a Plataforma Moodle, para a maior parte das atividades, e a plataforma RNP, para a realização de atividades síncronas
baseadas em vídeoconferência. Todas as informações sobre o componente curricular (incluindo plano de ensino-aprendizagem, cronograma
detalhado de atividades, link para as aulas gravadas, link para as videoconferências, arquivos da bibliografia básica etc.) estarão disponíveis
em um curso específico da plataforma Moodle. 

A disciplina será organizada em dois blocos: o primeiro dedicado a estabelecer uma base conceitual sobre os temas da disciplina e o segundo
dedicado ao desenvolvimento do produto final pelos estudantes. 

O primeiro bloco integrará metodologias mais ativas (problematização, estudo de caso etc.) e metodologias mais tradicionais (videoaulas
curtas,  de  cerca  de 20  minutos.  Gravadas).  Para  cada tópico,  a  problematização (realizada em grupos por  meio de  plataformas  como
whatsapp) precederá a videoaula relacionada.

O  segundo  bloco  será  baseado  nos  princípios  gerais  da  aprendizagem baseada  em problemas,  sendo  o  problema  formulado  pelos
estudantes a partir de estímulos apresentados pelo docente. 

As atividades do componente curricular estão dimensionadas para 68 horas de atividades pelos estudantes “em classe”, parte das quais
síncronas, no horário de oferta da disciplina, e parte assíncronas, em momentos da semana definidos pela equipe de estudantes. As atividades
extra-classe são estimadas em 16 horas (cerca de 1 hora por semana).

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

A avaliação será baseada tanto na realização das atividades propostas como na avaliação pelos pares na atividade de resolução de problemas. 
A nota final (NF) será computada pela fórmula:

   NF = (N1 + N2 + N3)/3   , onde

N1 = (P1 + P2 + P3 + … Pk)  / k   , onde

           Px = nota das “Perguntas” apresentadas no Moodle da disciplina (atividades de problematização);

N2 = (D1 + D2 + D3) / 3,    onde

           Dx = nota das postagens no diário de aula do Moodle solicitadas pela disciplina (reflexão individual);

N3 = (M1 + M2 + M3) / 3,    onde

          M1 = média da avaliação pelos pares da equipe (incluindo autoavaliação)  no quesito “contribuição para a manutenção de relações 



pessoais na equipe)

           M2 = média da avaliação pelos pares da equipe (incluindo autoavaliação)  no quesito “qualidade e frequência do aporte de 
conhecimento da literatura para a equipe)

          M3 = média da avaliação pelos pares da equipe (incluindo autoavaliação)  no quesito “contribuição nas atividades de análise e síntese 
da equipe)” (PLB)

Ao final da disciplina os alunos realizarão uma avaliação da disciplina e do corpo docente a partir da resposta a um questionário e de uma 
videoconferência.

REFERÊNCIAS

REFERÊNCIAS BÁSICAS

- Brunner JJ 2011. Gobernanza universitaria: tipología, dinámicas y tendencias. Revista de Educación 355: 137-159.

- Bleikliea I and Koganb M 2007 Organization and Governance of Universities. Higher Education Policy 20:477–493.

- Dagnino & Gomes O Processo Decisório na Universidade Pública Brasileira: uma visão de Análise de Política-

- Fischer F, Miller GJ and Sidney MS [Eds] 2017. Handbook of public policy analysis: theory, politics, and methods. CRC Press.

- Neff M 2017. Publication incentives undermine the utility of science: Ecological research in Mexico. Science and Public Policy 45(2): 191-
201.

- Wall TU,Meadow AM and Horganic A 2017. Developing Evaluation Indicators to Improve the Process of Coproducing Usable Climate
Science. Weather, Climate & Society 9: 95-107.

REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

- Dada a metodologia de ensino, referências adicionais serão resgatadas pelos próprios estudantes.

Docente(s) Responsável(is) à época da aprovação do Plano de ensino-aprendizagem:

Nome: Pedro Luís Bernardo da Rocha (Coordenador, IBIO-UFBA: T01/P01) 

Nome: Margareth Peixoto Maia (Externo)

Aprovado em reunião de Departamento (ou equivalente):__________________ em  ___/___/___          __________________________ 
                                                                                                                         Assinatura do Chefe 



ANEXO
CRONOGRAMA3

Código e nome do componente:

Nome do/s docente/s: PEDRO LUÍS BERNARDO DA ROCHA

Período: 22/fev/2021 a 16/jun/2021

Data ou
período de
realização

Unidade
Temática

ou
Conteúdo

Técnicas ou
estratégias4 de
ensino previstas

Atividade/ Recurso5
CH

Docente6

CH
Discent

e7

03/mar a
21/abr

Bases
teóricas

- Estímulos à
reflexão; 

- Debate em grupos;
- Videoaulas; 

- Leitura de textos;
- Discussões gerais
por videoconferência

No Moodle: 
Fóruns de discussão;
Chats; Links para

videoaulas; Diário de
classe; Glossário;

No RPN:
Videoconferência

32h
(classe)
+ 32h
(extra-
classe)

32h
(classe)
+ 8h

(extra-
classe)

28/abr a 02/
jun

Resolução
de

problema

- Ciclos de PBL;
- Consultoria com

convidados;
- Discussões gerais
por videoconferência

No Moodle: 
Fóruns de discussão;
Chats; Links para

videoaulas; Diário de
classe; Glossário;
Wiki; Pesquisa; 

No RPN:
videoconferência

24h
(classe)
+ 24h
(extra-
classe)

28h
(classe)
+ 8h

(extra-
classe)

9/jun

Avaliação
da

disciplin
a

- Videoconferência;
- Questionário

No Moodle: 
Pesquisa; 
no RNP:

videoconferência

4
(classe)

+ 4
(extra-
classe)

4
(classe)

3 Esta é uma sugestão de cronograma. A sua adoção é facultativa, sendo possível, a critério do(s) professor(es),
adotar outra forma de expressar aspectos temporais e de uso de dispositivos tecnológicos. Para o SLS, recomenda-se
pensar a organização do componente em unidades ou temáticas amplas, considerando períodos equivalentes à carga
horária de uma ou mais semanas

4 Possibilidades de técnicas e estratégias de ensino-aprendizagem:
Síncronas: Aula dialogada (ao vivo) pelos professores em interatividade com os estudantes; Apresentação de artigos
ou temas pelos estudantes com mediação dos professores); Aula invertida (chat a partir de texto ou vídeo com
mediação dos professores); Chats com pequenos grupos.
Assíncronas: Aula expositiva (preleções feitas pelos professores e gravadas como videoaulas); Aula invertida (fórum
de discussão a partir de texto ou vídeo) com mediação dos professores; Discussão de tema (problematizado) com X
postagem dos estudantes e mediação dos professores; Cocriação de textos colaborativos pelos estudantes com mediação
dos professores; Desenvolvimento de atividades/tarefas pelos estudantes: resenha, confecção de vídeos, modelos,
questionários, peças jurídicas, roteiros, guias de estudo, produções artísticas com mediação dos professores.

5 As palavras Atividade e Recursos aqui acompanham a classificação do Moodle. As atividades podem ser: Fórum, chat, 
wiki, tarefas, jogos, escolha, glossários, base de dados, pesquisa, questionário etc. Os recursos podem ser: 
arquivo, URL, livro, pasta, rótulo etc.

6 Indicar carga horária também de elaboração e realização.
7 Indicar o tempo previsto para que o estudante realize a atividade/tarefa.


