
  

 

  

Entre os diferenciais do curso de GPP, estão: 

  

Projeto pedagógico que integra Ciclo Básico com os demais cursos da EACH no 
primeiro ano com disciplinas específicas de GPP; 

Enfoque multidisciplinar, que permite os alunos compreenderem a complex idade 
do mundo e atuarem profissional e socialmente de forma mais ampla e efetiva; 

Integração entre teoria e prática, por meio de disciplinas de campo, viagens di-
dáticas, vagas de estágio em diferentes setores e a realização do TCC; 

Articulação entre ensino, pesquisa e extensão, com oportunidade de realização 
de atividades com a comunidade e de iniciação científica, sob orientação dos docentes do 
curso ou da EACH; 

Oportunidade de cursar as disciplinas optativas nas diversas unidades de ensino 
e cursos de graduação da USP. 

Possibilidade de continuidade dos estudos em nível de pós-graduação, no Mestrado em 
Gestão de Políticas Públicas na EACH e em outros programas da USP; 

Oportunidade de dupla diplomação, realizando um ano de estudos na Universidade de Vigo 
- UVigo, na Espanha e com oportunidade de obter ajuda de custo (bolsa). 

  

O curso é um bacharelado voltado à formação acadêmica/profissional em gestão e análise de 
políticas públicas. A gestão é compreendida no âmbito da reflexão e também da ação, ou seja, 
os alunos adquirem profundos conhecimentos acadêmicos e têm experiências práticas. As aulas 
são interdisciplinares, e combinam conhecimento das ciências sociais, das ciências econômicas, 
da administração pública e do direito, pois nossos docentes têm formação e prática em diver-
sos campos do saber. 

  

A graduação em Gestão de Políticas Públicas da EACH-USP pertence ao grupo de cursos cha-
mado de Campo de Públicas, mas sua prática é inovadora em relação aos outros cursos de ci-
ências sociais e de gestão pública do País porque é um curso verdadeiramente interdisciplinar 
de ciências sociais aplicadas e gestão pública. 

 

O curso visa preparar gestores com visão estratégica e compromisso ético, bem como formar 
pesquisadores para o debate qualificado sobre a gestão de polít icas públicas, tanto 
em nível nacional quanto internacional. 

  

A inserção profissional dos formandos é muito ampla, pois é crescente o mercado de trabalho 
para os gestores de políticas públicas tanto no setor público-estatal, quanto no terceiro setor e 
na iniciativa privada.  As oportunidades de trabalho têm crescido com a implantação de carrei-
ras estratégicas de gestão governamental e de políticas públicas na União e em muitos estados 
e municípios. No terceiro setor, novas organizações da sociedade civil e as já existentes bus-
cam por profissionais qualificados. O setor privado também é um espaço profissional para o 
gestor de políticas públicas, seja na área de responsabilidade social, seja em atividades priva-
das que são reguladas pelo Estado (energia, telecomunicações, etc.), bem como empresas de 
consultoria. A internacionalização da gestão de políticas públicas, por meio da formação de es-
paços supranacionais (como o Mercosul) e o aumento da governança em nível mundial (como 
o Brics) também constitui oportunidade real de trabalho na área de international public affairs. 
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Corpo Docente 

Atualmente, o curso de graduação em Gestão de Políticas Públicas tem um corpo docente - multidisci-
plinar - composto por 27 professores doutores de carreira: 
  
Prof. Agnaldo Valentin – doutor em História Econômica pela FFLCH-USP 

Prof. Alessandro Soares da Silva – doutor em Psicologia Social pela PUC-SP 

Profª. Ana Carla Bliacheriene – doutora em Direito pela PUC-SP 

Prof. André Gal Mountian – doutor em Economia do Desenvolvimento pela FEA-USP 

Prof. Alexandre Ribeiro Leichsenring – doutor em Estatística pelo IME-USP 

Profª Cecília Olivieri – doutora em Administração Pública pela EAESP-FGV 

Profª. Cristiane Kerches da Silva Leite – doutora em Ciência Política pela FFLCH-USP 

Prof. Eduardo de Lima Caldas – doutor em Ciência Política pela FFLCH-USP 

Prof. Fernando de Souza Coelho – doutor em Administração Pública pela EAESP-FGV 

Profª. Flávia Mori Sarti – doutora em Economia Aplicada pela FCF-FEA-FSP/USP 

Profª. Gislene Aparecida dos Santos – doutora em Psicologia pelo IP-USP 

Prof. Jaime Crozatti – doutor em Contabilidade pela FEA-USP 

Prof. Jorge Alberto Silva Machado – doutor em Sociologia pela Univ. Granada/Espanha 

Prof. José Carlos Vaz – doutor em Administração de Empresas pela EAESP-FGV 

Prof. José Renato de C. Araújo – doutor em Ciências Sociais pelo IFCH-UNICAMP 

Prof. Luiz Gustavo Bambini de Assis – doutor em Direito pela FD-USP 

Prof. Manoel Cabral de Castro ( sênior) – doutor em Ciências Sociais pela FFLCH-USP 

Prof. Marcelo Arno Nerling – doutor em Direito pela PUC-SP 

Profª. Marta M. A. Rodrigues – doutora em Ciência Política pela Univ. Notre Dame/EUA 

Prof. Martin Jayo – doutor em Administração de Empresas pela EAESP-FGV. 

Prof. Pablo Ortellado – doutor em Filosofia pela FFLCH-USP 

Profª. Patrícia M. E. de Mendonça – doutora em Administração Pública pela EAESP-FGV 

Profª. Renata Mirandola Bichir – doutora em Ciência Política pelo Iuperj (IESP-UERJ) 

Profª. Ursula Dias Peres – doutora em Economia pela EAESP-FGV 

Profª. Vivian Grace F. Davila Urquidi – doutora em Sociologia pela FFLCH-USP 

Prof. Wagner Pralon Mancuso – doutor em Ciência Política pela FFLCH-USP 

Prof. Wagner Tadeu Iglecias – doutor em Sociologia pela FFLCH-USP 

  

Em adição, docentes de outros cursos da EACH-USP e de outras unidades da USP, assim como pro-
fessores substitutos e visitantes, colaboram com a oferta de disciplinas obrigatórias e, sobretudo, das 
matérias optativas. 

 

 
  

  

  

  

  

  

 

  

http://www.each.usp.br/gpp


 

Informações da EACH e do Curso de GPP 
 
  

 De acordo com o 

  De acordo com o  

  Guia do Estudante, o 

  Curso de Gestão de Políticas 

  Públicas da EACH da USP 

  tem a nota máxima. 

  

  

  

  

  

O curso de GPP da EACH-USP: 

  

Formou mais de 600 alunos 

Tem alta empregabilidade nos três setores – Estado, Empresas e ONGs 

Quase ¼ dos formados está cursando ou cursou mestrados 

È referência no Campo de Públicas no Brasil, como primeiro curso de GPP 

Tem ingresso pelo vestibular da FUVEST e pelo processo do SISU/ENEM 

  

   A EACH-USP é uma das mais novas escolas da Universidade de São Paulo, mantendo o 
mesmo padrão de excelência acadêmica das demais unidades da USP no tocante ao ensino, à pesqui-
sa e à extensão. Na atualidade, a escola tem 11 cursos de graduação, todos pautados pela interdisci-
plinaridade e implantados em sintonia com as exigências sócio-econômicas da sociedade em geral e 
do mercado de trabalho em particular. Complementam a oferta de formação acadêmica na EACH 
mais de uma dezena de programas de pós-graduação em nível de mestrado e/ou doutorado reconhe-
cidos pela CAPES. 

  

   A infraestrutura da EACH inclui, dentre outras instalações, modernas salas de aula, anfiteatros, biblio-
teca central, laboratórios de informática, seção de estágio, centro poliesportivo, refeitório e estação 
de trem (linha F – Leste, integrada ao metrô Brás). 

 

   O curso de graduação em GPP, ministrado desde 2005 na EACH -USP, foi criado em 2004 por 
resolução do Conselho Universitário da Universidade de São Paulo e reconhecido em 2008 por parecer 
do Conselho Estadual de Educação (CEE-SP).       Sua duração é de 8 semestres, perfazendo uma 
carga-horária de 3000 horas, referentes à 180 créditos (160 créditos-aulas e 20 créditos-trabalho).  
Anualmente, o curso oferece 120 vagas, sendo 60 vagas para o período matutino (2ªf - 6ªf, das 8h00 
às 12h00) e 60 vagas para o período noturno (2ªf - 6ªf, das 19h00 às 22h45). Ao concluí-lo, o aluno 
é outorgado com o diploma de bacharel em Gestão de Políticas Públicas. 

  

 
O Curso de Mestrado Acadêmico em Gestão de Políticas Públicas teve início em 2013. Atu-
almente, conta com 12 docentes divididos em duas linhas de pesquisa: (i) Sociedade, Instituições e Po-
líticas Públicas; e (ii) Estado, Administração Pública e Gestão Social. Oferece formação em nível de pós-
graduação e excelência acadêmica na produção de conhecimento e formação de profissionais e pesqui-
sadores. Promove a internacionalização, oferecendo disciplinas ministradas por docentes estrangeiros 
anualmente. Já titulou mais de 30 mestres em GPP. 

  

  

  



    Semestre Disciplina     Crédito     Total 

I 

Ciências da Natureza 2   
  
  
  

20 

Tratamento e Análise de Dados e Informações 2 

Sociedades Complexas, Multiculturalismo e Direitos 2 

Resolução de Problemas I 4 

Estudos Diversificados I 2 

Introdução ao Estudo de Políticas Públicas 4 

Introdução à Sociologia 4 

II 

Psicologia, Educação e Temas Contemporâneos 2   
  
  

20 

Sociedade, Meio Ambiente e Cidadania 2 

Arte, Literatura e Cultura no Brasil 2 

Resolução de Problemas II 4 

Estudos Diversificados II 2 

Introdução à Economia 2 

Introdução à Administração 2 

Introdução ao Estudo da Política 4 

III 

Teorias da Democracia e Instituições Políticas Brasileiras 4   
  

20 

Direito Constitucional 4 

Microeconomia e Políticas Públicas 2 

Formação Social e Econômica do Brasil I 4 

Introdução à Contabilidade , Adm. Financeira e Orçam. Público 6 

  

  

  

IV 

Estatística I 2   
  
  
  

20 

Macroeconomia e Políticas Públicas 2 

Estado, Burocracia e Políticas Públicas 2 

Formação Econômica e Social do Brasil II 6 

Direito Administrativo 2 

Ética e Políticas Públicas 2 

Gestão de Recursos Humanos no Setor Público 2 

Logística Integrada e Nível de Serviços no Setor Público 2 

V 

Gestão de Processos e Tecnologia da Informação 4   
  
  

20 

Planejamento e Orçamento em Políticas Públicas 4 

Economia do Setor Público 2 

Direito Financeiro 2 

Estatística II 2 

Sociedade e Estado 2 

Formulação, Implementação e Avaliação de Políticas Públicas I 4 

VI 

Elaboração e Avaliação de Projetos no Setor Público 4   
  
  

20 

Sustentabilidade, Desenvolvimento, Tecnologia e Pol. Públicas 2 

Métodos de Pesquisa Quantitativa e Qualitativa 2 

Comunicação e Marketing no Setor Público 2 

Indicadores em Políticas Públicas 2 

Formulação, Implementação e Avaliação de Políticas Públicas II 4 

Disciplina(s) Optativa(s) 4 

  

  

VII 

Poder Legislativo e Gestão de Políticas Públicas 2   
  
  

32 

Governança das Organizações do Setor Público 4 

Políticas Públicas no Brasil Contemporâneo 2 

Estágio Obrigatório (disponível a partir do 3º semestre) 8 CT 

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 4 CT 

Disciplinas Optativas 12 

  

VIII 

Poder Judiciário e Políticas Públicas 2   
  

24 
  

Controladoria Estratégica no Setor Público 2 

Trabalho de Conclusão de Curso 4 CT 

Disciplinas Optativas 16 

* CT – crédito trabalho  
Total: 3000 horas, com total de 180 créditos:  

160 créditos-aula e 20 créditos-trabalho 

Estrutura Curricular  


