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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina 
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Disciplina: Gestão de Redes de Cooperação na Esfera Pública 

Professora: Clenia De Mattia 

Código: CAD9140       Carga Horária: 60h                     Créditos: 04 

Ano: 2020                    Módulo: 7 

 

2. EMENTA: 

Conceito, gênese e tipos de redes, modelos de gestão e estruturas de redes públicas. 

Redes federativas e redes públicas de cooperação, redes comunitárias. 

Complementariedade e Supletividade nas redes híbridas. 

 

3. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 

Proporcionar aos alunos elementos de ordem teórica e prática que possibilitem sua 

compreensão acerca do conceito, do papel e da gestão de redes de cooperação na esfera 

pública. 

 

4. OBJETIVO(S) ESPECÍFICOS(S) DA DISCIPLINA: 

 

•  Distinguir as Redes de Cooperação na Esfera Pública no contexto das redes 

cooperativas em geral; 

•  Diferenciar os diversos modelos de gestão passíveis de implementação e os impactos 

sobre a capacidade governativa dessas redes; 

•  Correlacionar os resultados de desempenho das redes com os desafios de 

universalização de serviços públicos e os desenvolvimentos econômico e social, nos 

âmbitos local e nacional.  

•  Descrever a importância da participação e do controle social e seus mecanismos e 

instrumentos na gestão de prestação de serviços sociais pelas redes públicas de 

cooperação entre o Estado e a Sociedade; 

•  Identificar a importância de controle pelo Estado e seus mecanismos e instrumentos 

na gestão de prestação de serviços de infraestrutura pelas redes públicas de cooperação 

entre o Estado e o Mercado; e  

•  Reconhecer a importância dos pressupostos de isonomia e dos mecanismos de 

ouvidorias públicas na gestão dos serviços de intervenção do Estado, no mercado e na 

sociedade, executados pelas redes públicas estatais.  



5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

• Redes de Cooperação na Esfera Pública: conceitos, características e tipologias 

• Modelos de gestão e estruturas básicas 

• Papel das redes na universalização dos serviços públicos 

• Gestões específicas de redes na esfera pública 

• Redes para prestação de serviços sociais  

• Redes para prestação de serviços de infraestrutura 

• Redes de prestação de serviços de intervenção do Estado 

• Redes como elemento constitutivo da Governança Pública 

 

6. METODOLOGIA DE ENSINO:   

O desenvolvimento das atividades do curso se dará por meio do livro-texto, vídeo-aulas, 

chat com tutores, chat e videoconferência com professora, fórum de discussão, tutoria a 

distância e tutoria presencial. 

O livro texto traz atividades que serão desenvolvidas pelos alunos ao longo da 

disciplina, conforme orientação da professora. Para realizá-las e também esclarecer 

dúvidas, o aluno conta com o uso de ferramentas de interatividade, tais como chats, 

fóruns, se for o caso, além das tutorias. 

As videoaulas, por sua vez, complementam o conteúdo abordado no livro-texto tratando 

de exemplos práticos e explicações detalhadas pela professora. 

 

7. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

a) Atividades de aprendizagem – 40% 

Serão solicitadas 02 (duas) atividades de aprendizagem a serem entregues nas datas 

previamente agendadas, cabendo a cada uma o valor correspondente a 15% da nota final 

na disciplina.  

Além delas, haverá um fórum de discussão que valerá 10% da nota final.  

Obs.: O aluno deve atentar para o fato de que, no caso dessas atividades e fórum, não 

serão tolerados atrasos na entrega ou participação. 

b) Prova – 60% 

Será realizada um prova que valerá 60% da nota da disciplina, quando será então 

avaliado todo o conteúdo tratado na mesma. 
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