
Políticas Públicas 
Campus Monte Alegre / Bacharelado / Presencial / 8 semestres / 35 vagas / Matutino (1º ao 4º 
semestre) Noturno (5º ao 8º semestre) 

A nova graduação em Políticas Públicas é oferecida pela recém-criada Faculdade de Estudos 
Interdisciplinares da PUC-SP. Une a tradição humanista, social e crítica da Universidade à 
necessária inovação exigida para a formação na área.  

Irá preparar profissionais que sejam capazes de atuar na crescente complexidade das 
estruturas governamental, de mercado e do terceiro setor, em distintos contextos 
socioeconômicos e culturais, nacionais e internacionais, com ênfase nas experiências latino-
americanas. Profissionais formados pelo novo curso poderão trabalhar com diagnóstico, 
elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação das políticas; e apresentar os 
principais instrumentos de pesquisa, bem como os ferramentais analíticos 
qualitativas/quantitativos e de intervenção na área.  

 

Estrutura curricular e metodologia do curso 

O novo curso integrará as dimensões generalista e especialista. Por um lado, oferecerá 
conhecimentos sólidos sobre o funcionamento da sociedade e do Estado, a evolução histórica 
das políticas públicas no Brasil e no mundo, além de inteirar-se dos principais desafios 
contemporâneos que o profissional de políticas públicas terá que lidar nos próximos anos. Por 
outro, desenvolverá uma série de habilidades específicas relacionadas ao diagnóstico, análise, 
implementação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas que lhe possibilitarão 
atuar de maneira criativa e inovadora no mercado de trabalho. Esse ferramental específico 
incorpora conhecimentos sobre gestão, finanças, estatística, direito, comunicação, 
contabilidade e economia.  

Com o objetivo de ampliar a formação do aluno e propiciar a personalização do seu currículo, a 
flexibilidade do curso é prevista por meio da oferta de “Eixos Eletivos” (que garantirão alguma 
especialização do estudante na área de Negociação e Planejamento em Políticas Públicas ou na 
área de Execução e Avaliação em Políticas Públicas), de “Disciplinas Optativas” (que poderão 
ser realizadas em outros cursos de graduação da Universidade, possibilitando que o próprio 
aluno escolha o seu caminho interdisciplinar); “Seminários Profissionais”; e “Oficinas de 
Políticas Públicas” (que evoluirão do diagnóstico de problemas, passando pela elaboração de 
projetos, sua implementação e avaliação). 

Alguns exemplos da grade curricular do curso de Políticas Públicas 

- Cidadania, desigualdade e Políticas Públicas no Brasil 
- Direito constitucional e jurisdição sobre Políticas Públicas 
- Oficina de Políticas Públicas  
- Economia e Sociedade 
- Psicologia Social e Políticas Públicas 
- Território, desigualdades sociais e Políticas Públicas 
- Governança global e questões internacionais 
- Laboratório multimídia e Políticas Públicas 
- Transparência, Estado e participação popular em Políticas Públicas 



- Raça, Gênero e Políticas Públicas no Brasil 
- Sustentabilidade, desenvolvimento e Políticas Públicas 

  


